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  BAB II  

   TINJAUAN PUSTAKA    

    

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan  penelitian ini adalah: Yang di 

lakukan oleh: 

Slamet Muliono Redjosari, Dengan Judul disertasi, Kepemimpinan Dalam 

Pandangan Kaum Salafi. Program Pascasarjana Iain Sunan Ampel Surabaya: 

2011. Hasil Penelitian ini adalah sebuah kajian kepemimpinan dalam pandangan 

kaum Salafi. Ada beragam tanggapan gerakan Islam terhadap sistem demokrasi 

dalam pemilihan pemimpin yang memunculkan pertanyaan apakah Islam 

mengatur prinsip dan mekanisme dalam pemilihan pemimpin. Dalam 

perspektifIslam, seorang pemimpin harus mempunyai tanggungjawab tidak hanya 

pada kehidupan di dunia namum juga pada kehidupan di akherat. Tanggungjawab 

seorang pemimpin pada akherat dapat dilihat dari caranya menjaga dan 

menegakkan keberadaan agama. Oleh karena itu kekosongan pemimpin dalam 

sebuah Negara dapat dianggap sebagai masalah besar terhadap keberadaan agama.  

Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan 

kaum salafi terhadap prinsip dan prosedur dalam pemilihan pemimpin. Dalam 

penelitian ini, untuk mengetahui pandangan kaum salafi terhadap prinsip dan 

prosedur dalam pemilihan pemimpin menggunakan metode deskriptif–kualitatif 

dan metode interpretatif, dan semua data diambil melalui pengamatan dan 

wawancara mendalam (depth interview). Kemudian semua data dianalisis dengan 

menggunakan metode interpretatif. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa kaum Salafi memiliki prinsip dan prosedur baku dalam 

pemilihan pemimpin, sebagaimana telah dilakukan oleh tiga generasi Islam. 

Mekanisme pemilihan pemimpin dilakukan dengan beberapa opsi yaitu: 

Pertama, mekanisme penunjukan dengan menggunakan isyarat, yang 

demikian itu seperti pemilihan Abu Bakar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad.  

Kedua, mekanisme penunjukan secara langsung, yang demikian itu seperti 

pemilihan Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Abu Bakar.  

Ketiga, mekanisme dengan membentuk Ahl al-Halli wa al-Aqdi, 

mekanisme yang demikian itu seperti pemilihan Utsman Bin Affan yang 

dilakukan oleh Umar bin Khattab. 

Keempat, mekanisme turun-temurun, Mekanisme yang demikian itu 

seperti pemilihan. Mu‟awiyah bin Abu Sufyan. Namun demikian, opsi yang 

ketiga bagi pandangan kaum Salafi diakui sebagai mekanisme paling ideal untuk 

pemilihan pemimpin.  

Kerangka James Wood dan Herbert Blummer dapat digunakan untuk 

mengetahui proses lahirnya gerakan melalui lima tahapan, yaitu agitasi, 

pengembangan esprit de corp, pengembangan moral gerakan, pembentukan 

ideologi, dan pengembangan taktik-taktik operasional. Kerangka ini dapat 

digunakan untuk memperlihatkan gerakan kaum Salafi ketika sedang 

menyebarkan ideologi agamanya. Kemudian, teori tindakan social dari Weber 

dapat digunakan untuk memperlihatkan tindakan sosial sebagai sebuah 

perwujudan kesadaran untuk menerapkan sebuah nilai yang dianggap mutlak.   

Dalam hal ini, kaum salafi ingin mewujudkan suatu prinsip dan prosedur 

dalam penilihan pemimpin dengan mengacu pada nilai dan cara yang dilakukan 
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dari para pendahulu generasi Islam. Selanjutnya, pendekatan ideologi dan utopia 

dari Karl Manheim dapat digunakan untuk memperlihatkan bahwa ada suatu 

gerakan. Ideologi tersebut dapat digunakan untuk memotret gerakan yang 

memproyeksikan masa depan yang berdasarkan pada sistem yang berlaku. Di 

samping itu, Utopia dapat digunakan untuk memotret gerakan yang 

memproyeksikan masa depan yang berdasarkan pada sistim yang lain. Hal ini 

untuk memperlihatkan pandangan kaum salafi yang lebih dekat dengan pandangan 

Utopis karena ingin mewujudkan adanya nilai yang bertolak belakang dengan 

realitas empirik. 

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kaum salafi memiliki 

pandangan bahwa Islam telah menempatkan pemimpin pada posisi yang sangat 

penting untuk mewujudkan tegaknya agama. Oleh karena itu, ketaatan kepada 

pemimpin merupakan kewajiban selama kebijaksanaan pemimpin tersebut seiring 

sejalan dengan al-Qur‟an dan Sunnah. Kaum Salafi memandang bahwa Islam 

telah mengatur tugas dan kewajiban pemimpin itu dengan menerapkan prinsip dan 

mekanismenya(Slamet Muliono Redjosari, 2011). 

Keterkaitan disertasi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Slamet Muliono Rejosari adalah sama-sama mengungkap pandangan kaum Salafi, 

hanya saja dalam desertasi kami menekankan pada masalah kurikulum pendidikan 

di Pondok Pesantren, sedang pada penelitian Slamet Muliono Rejosari  lebih 

menekankan pada masalah politik atau kepemimpinan dalam Islam pada era 

demokrasi. 

Din  Wahid  dkk, (Jakarta: LP3ES, 2002), Laskar Jihad Kaum salafi, 

yang dipresentasikan, Laskar Jihad, termasuk gerakan radikal dan gerakan 
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Politik di Indonesia, ketika menggagas dan menyebarkan serta terjun langsung 

dalam aksi radikal fisik di Ambon. Meski pada akhirnya dia dianggap telah   

keluar   dari   norma-norma yang ditetapkan oleh kaum salafi.  

Yang terkait dengan penelitian kami dengan Din Wahid dkk, 

adalahketeguhan prinsip dalam salafi,akan tetapi ditinjau dari satu sisi akan 

menunjukkan sifat radikal, sebagaimana dilakukan oleh Din Wahid dkk. 

Zaki Mubarok, (Jakarta: LP3ES,2003)GenealogiKaum  Salafitermasuk  

satu  di antara sekian banyak gerakan radikal di Indonesia yang  dikhawatirkan 

mengganggu proses demokrasi. 

Yang relevan dengan disertasi peneliti adalah obyek penelitian kaum 

Salafi yang dalam satu sisi akan memunculkan suatu pandangan radikalisme.  

Thomas Eich, TheForgotten Salafi Abu Al-Huda As-Sayyadi, 

(USA:BRILL, New Series, Vol. 43 I, 2003) . Pengaruh kaum salafi di Istambul 

yang menginginkan  permurnian Islam  dari  berbagai  bid‟ah  yang melanda 

umat Islam. Disertasi saya ada kaitannya dengan Thomas Eich dalam masalah 

tasfiyah yaitu suatu gerakan yang menginginkan mengembalikan ke bentuk/asal 

semula (refifalisme). 

Riza Sihbudi, (Jakarta:LIPI, 2004) Kaumsalafi termasuk kategori 

Gerakan Islam  radikal di Indonesia,  namun radikal  dari  sisipemikiran,  bukan 

dalam arti dan konteks kekerasan fisik. 

Yang terkait dengan disertasi saya dari karya Riza Sihbudi adalah Salafi 

bukanlah gerakan fisik dalam mengingkari kemungkaran, akan tetapi dengan cara 

pembentukan karakter dan membentengi diri dari hal-hal yang mungkar dalam 

kalangan salafi.  
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Majid Fakhry,The Theocratic Idea Of The  Islamic  State  In Islam 

Recent Controversies,International Affairs (Royal Institute of International 

Affairs), vol 30, No. 4, 2005.Perdebatan antara kelompok yang ingin 

mengembalikan kejayaan dengan merujuk pada praktek keagamaan para salaf, 

dan kelompok yang ingin menunjukkan Islam bisaberadaptasi dengan dunia 

modern dengan mengadopsipemikiran modern. 

Yang relevan dengan disertasi saya adalah modernisasi diartikan sebagai 

purifikasi yaitu pemurnian dan mengembalikan ke sumber asal dalam agama. 

Rahmat, Imdadu (Jakarta: Erlangga, 2005) ArusBaruKaum salafi 

merupakan kelompok Islam Radikal,Transmisi revivalis Islam sebagai hasil 

transmisi dari Timur Tengah yang Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia, 

mengarah pada gerakan radikal. 

Yang relevan dengan disertasi kami dengan penelitian Rahmat, Imdadu 

adalah sama-sama gerakan revivalis, hanya saja dalam disertasi kami 

penekanannya pada revival dalam kurikulum Pendidikan keagamaan pada Pondok 

Pesantrebn salaf. 

Andrzej Kapiszewski, Studi Ideologi Arabi, Steps toward democratizati-

on or Reconfiguration of Authoritarianism, Journal of Asian and African   

Studies, 2005, Kaumsalafi memiliki watak otokratik, dan bahkan termasuk 

otoritarian. Sepeti melarang  partai  politik, mogok atau  demonstrasi, dan bahkan 

kebebasan berekspresi kritis terhadap pemerintah demonstrasi massa. 

Kesamaan disertasi kami dengan penelitian Andrzej Kapiszewski adalah 

sifat kaum salafi yang tunduk patuh dengan penguasa yang resmi (tidak 

memberontak) terhadap penguasa yang resmi. 
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Saiful Umam,Radical Muslims in  Indonesia, The Case ofJa‟far   and the 

Laskar  Jihad, Explorations in ideology Islam radikal.    Southest A sian Studies, 

Vol. 6,  No 1, Spring, 2006.  Dengan Laskar Jihadnyamerupakan eksemplar tokoh

 yang berjuang   dan menegakkan idologi Islam, yang dikategorikan sebagai

 Islam radikal,  yang sepak terjangnya dipengaruhi oleh ideologi kaum 

salafi. 

Disertasi saya terdapat titik kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Saiful Umam dalam hal kekokohan dalam ideologi kaum salafi.  

Juan Jose Escobar Stemmann, Middle East Salafism‟s Influence the 

Radicalization of Muslim Communities in Europe, Meria.  The   Middle   East 

Review of International  Affairs,  Volume  10,  No. 3, Article I/10, September 

2006. Kaum salafi memfokuskan pada upaya mendidik masyarakat dengan 

ajaran  Islam  yang  benar, dan tidak mengambil jalur politik. Prinsip kaum salafi 

adalah  anti-politik dan menolak kekerasan.  

Disertasi kami adalah sama dengan penelitian Juan Jose Escobar 

Stemmann yaitu dalam hal mendidik masyarakat dengan ajaran  Islam  yang  

benar, tidak mengambil jalur politik, prinsip kaum salafi adalah  anti-politik dan 

menolak kekerasan. Hanya saja disertasi kami menekankan pada masalah 

pendidikan, terutama di Pondok Pesantren. 

Adis Duderija,Islamic Groups Neo- Tradisional salafi Their World-

viewsand   Identities, Neo-Traditional Salafis and Progressive Muslims, Arab Law 

Quarterly 21, (2007). Kaum salafi disebut Neo-Tradisional yang merujuk pada 

kelompok  yang berpegangteguh pada Al-Qur‟an dan Hadith sebagaimana

 yangdipegang  oleh generasi yang  shalih dan utama berhadapan 
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dengan kelompok yang mengedepankan  dialog dan menghilangkan  sikap  a-

pologetik terhadap Islam. 

Yang terkait dengan penelitian kami dengan penelitian Adis Duderija 

adalah sama-sama gerakan revivalis. 

Kasinyo Harto, Islam Fundamentalis di Perguruan   Tinggi Umum, 

Kasus Gerakan Keagamaan. Mahasiswa aliran pemikiran keagamaan Universitas 

Sriwijaya Palembang, (Jakarta: Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2008), Kaum 

salafibercorak fundamentalis-literal dan merupakanresistensi terhadap aliran 

pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara   

elastisdan fleksibeluntukmenyesuaikan dengan berbagai kemajuan zaman,yang 

justru  membawa  agama  ke posisi  yang  semakin  terdesak  ke pinggiran. 

Yang relevan antara disertask kami dengan penelitian Kasinyo Harto 

adalah tidak fanatiknya terhadap satu pandangan atau mazhab tertentu. 

Titik Suwariyati,Aliran Salafi di KotaYogyakarta DIYogyakarta, dalam 

Faham-faham Keagamaan Dalam Komunitas Masyarakat Islam, Kristen, Hindu 

di Indonesia. Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2008. 

Kaum  salafi merupakan gerakan  puritan yang  memandang  bahwa 

Pemilu merupakan bid‟ah dan Aktual penyimpangan, karena menetapkan aturan 

berdasarkan suara terbanyak, yang menggantikan  aturan  Allah dan Rasul-Nya 

Namun mereka mengakui dan taat terhadap pemimpin produk Pemilu,dan  tidak 

melakukan upaya pemberontakan terhadap pemimpin. 

Adapun yang terkait dengan disertasi kami terhadap penelitian Titik 

Suwariyati adalah, salah satu prinsip dalam salafi; yaitu ketaatan terhadap 
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pemerintah resmi meskipun dari hasil yang tidak benar menurut syariat, termasuk 

dalam pendidikan bagi sebagian varian dalam salafi. 

Rusli, Konstruksi Salafisme dalam Cyberfatwa (Disertasi, AIN Sunan 

Ampel, Surabaya, 2010). Adanya variandalam Salafi yang terbagi  dengan  watak  

dan kategori yang berbeda.  Pertama salafisme  wahabi   yang berwatak kon-

servatif-puritan dan dikategorikan sebagai  hypertextualis  salafi yang mencip-

takan otoritas interpretatif tertinggi yang menekankan tauhid dan shariah. 

Kedua, salafi-progresif   yang   berwatak reformis yang dikategorikan 

progressive-contextualist guna mengusung Islam yang lebih humanis, toleran dan 

moderat yang menggabungkan Turath dan konteksnya. 

Yang terkait dengan disertasi kami adalah adanya varian-varian dalam 

salafi. 

Quintan Wictorowicz,The Salafi Movement in Jordan, International 

Journal of Middle East Studies, 32 (United States of America, 2000). 

Perkembangan kaum salafi yang menghindari cara-cara formal dalam membentuk 

dan mengembangkan jaringan sosial.  

Adapun yang relevan antara penelitian saya dengan penelitian Quintan 

Wictorowicz adalah adanya varian Salafi yang menolak cara-cara formal dalam 

sistem pendidikan. 

Giora Eliraz,Islam and Polity Indonesia: An Intriguing Case Study, 

Research Monographs On the Muslim World, (Washington: HudsonInstitute, 

Series No.1, PaperNo. 5, Pebruary 2007).Gerakan-gerakan Islam yang muncul 

dilatarbelakangi oleh semangat untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia, 
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namun banyak menemui kegagalan karena faktor budaya  menolak tidakan 

kekerasan. 

Relevansi antara penelitian kami dengan Giora Eliraz adalah munculnya 

gerakan-gerakan baru selain Muhammadiyan dan  NU di Indonesia, di antaranya 

adalah gerakan Salafi.  

Ali bin Hasan bin Abdul Hamid al-Halabi,At-tasfiyah wattarbiyah wa 

atsaruha fi isti‟nafi al-hayatul Islamiyah. (Daruttauhid, Riyaad 1994.).Sebuah 

karya ilmiyah yang mashur berbahasa arab dan telah di terjemah ke dalam bahasa 

Indonesia, dan menjadi rujukan bagi kaum salafi yang membahas di dalamnya 

tentang kemurnian Islam dan pendidikan Islam.   

Yang terkait antar disertasi kami dengan karya ilmiah Ali bin Hasan bin 

Abdul Hamid al-Halabi adalah terletak pada “tasfiyah” dalam pendidikan.  

Muhammad Ikhsan, sebuah artikel Gerakan Salafi Modern Di 

Indonesia: Sebuah Upaya Membedah Akar Pertumbuhan dan Ide-ide 

Substansialnya. 

Keterkaitan antara disertasi kami dengan Muhammad Ikhsan adalah pada 

ide-ide salafi.  

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, yang berupa beberapa  Disertasi 

dan jurnal, terdapat persamaan dan juga terdapat perbedaan, persamaannya 

dengan tema yang ingin peneliti angkat adalah persamaan dalam membahas 

pandangan kaum salafi, sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada 

subtansi,tempat dan lokasi peneneliti kami menggunakan tiga varian Pondok 

Pesantren, di pondok pesantren salafi Imam BukhoriSurakarta, al-

MadinahBoyolali, Ihya‟ussunnah Yogyakarta. 
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 Dengan demikian peneliti akan lebih fokus subtansi pendidikan salaf dan 

lebih mendalam, dengan adanya perbedaan tersebut juga untuk menghindari 

kesamaan dalam penelitian, sehingga akan lebih dapat menyempurnakan 

penelitian-penelitian terdahulu dengan adanya penelitian ini. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul 
Penelitian 

Tujuan 
Penelitian 

Kesimpulan 

1. Slamet 
Muliono 

Kepemimpinan 
dalam 
Pandangan 
Kaum Salafi 

Sebuah kajian 
kepemimpinan 
dalam 
pandangan 
kaum Salafi 

Disimpulkan bahwa kaum 
Salafi memiliki prinsip 
dan prosedur baku dalam 
pemilihan pemimpin, 
sebagaimana telah 
dilakukan oleh tiga 
generasi Islam. 

2. Din Wahid 
Dkk 

Laskar Jihad 
Kaum Salafi, 
Gerakan 
Radikal dan 
Gerakan Politik 
Indonesia 

Studi pada 
aksi radikal 
fisik di 
Ambon 

Penggagas dan Penyebar 
aksi radikal fisik di 
Ambon, meski pada 
akhirnya dianggap keluar 
dari norma kaum Salafi 

3. Zaki 
Mubarok 

Genealogi 
Kaum Salafi di 
Indonesia 

Studi tentang 
Genealogi 
kaum Salafi 

Keberadaan kaum Salafi 
dikhawatirkan 
mengganggu proses 
demokrasi 

4. Thomas 
Eich 

The Forgotten 
Salafi 

Studi tentang 
kaum Salafi di 
Istambul 

Menginginkan pemurnian 
Islam dari berbagai 
bid‟ah 

5. Riza 
Sihbudi 

Gerakan Islam 
Radikal di 
Indonesia 

Studi tentang 
sisi pemikiran 
radikal Salafi 

Ditemukan pemikiran-
pemikiran radikal, bukan 
fisik 

6. Majid 
Fakhry 

The Theoretic 
Idea of the 
Islamic State 

Study tentang 
pengembalian 
kejayaan 
praktek 
keagaamaan 
Salafi 

Islam bisa beradaptasi 
dengan dunia modern 
dengan mengadopsi 
pemikiran modern 

7. Rahmat, 
Imdadu 

Arus Baru 
Kaum Salafi 

Mempelajari 
tentang 
Transmisi 
Revivalis 
Islam 

Revivalisme Islam Timur 
Tengah ke Indonesia 
mengarah pada gerakan 
radikal 
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8. Andrzej 
Kapiszewski 

Steps Toward 
Democratisation 
or 
reconfiguration 
of 
Authoritarian-
ism 

Studi pada 
watak 
otokratik 
Salafi 

Kaum salafi memiliki 
watak otokratik bahkan 
otoritarian 

9. Saiful 
Umam 

Radical 
Moslems in 
Indonesia 

Studi pada 
Ja‟far dan 
Laskar Jihad 
di Indonesia 

Di Asia, khususnya di 
Indonesia, kaum Salafi 
memiliki ideology Islam 
yang radikal 

10. Juan Jose 
Escobar S. 

Middle East 
Salafism 
influence the 
Radicalization 
of Moslem 
Communities in 
Europe 

Studi pada 
Fokus kaum 
salafi terhadp 
upaya 
pendidikan 
masyarakat 

Prinsip Salafi adalah anti-
politik dan menolak 
kekerasan 

11. Adis 
Duderija 

Islamic Groups 
Neo-Tradisional 
salafi Their 
World-viewsand   
Identities, Neo-
Traditional 
Salafis and 
Progressive 
Muslims 

Studi pada 
Kaum salafi 
disebut Neo-
Tradisional  

Kaum salafi disebut Neo-
Tradisional merujuk pada 
kelompok  yang 
berpegangteguh pada al-
Qur‟an dan Hadith 
mengedepankandialogdan 
menghilangkan  sikap  a-
pologetik terhadap Islam. 

12. Kasinyo 
Harto 

Islam  di 
perguruan   
Tinggi Umum, 
Kasus Gerakan 
Keagamaan 
Mahasiswa 
aliran pemikiran 
keaga-maan 
Universitas 
Sriwijaya 
Palem-bang 

Studi pada 
Kaum 
salafibercorak 
fundamentalis-
literal dan 
merupakan 
resistensi 
terhadap aliran 
pemikiran 
keagamaan. 

Kaum Salafi 
Fundamentalis yang 
cenderung menafsirkan 
teks-teks keagamaan 
secara   elastis dan 
fleksibel untuk 
menyesuaikan  dengan 
berbagai kemajuan 
zaman, yang justru  
membawa  agama  ke 
posisi  yang  semakin  
terdesak  ke pinggiran 

13. Titik 
Suwariyati 

Aliran Salafi di 
DI Yogyakarta, 
dalam Faham-
faham 
Keagamaan 
dalam 
Komunitas 
Masyarakat 
Islam, Kristen, 

Studi tentang: 
Aliran Salafi 
di DI 
Yogyakarta, 
dalam 
komunitas 
Islam, Kristen, 
Hindu 

Kaum  salafi merupakan 
gerakan puritan yang 
memandang bahwa 
Pemilu  merupakan bid‟ah 
dan Aktual 
penyimpangan, karena 
menetapkanaturan 
berdasarkan suara 
terbanyak, yang 
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Hindu di 
Indonesia 

menggantikan aturan
 Allah   dan   
Rasul-ya, 

14. Rusli Konstruksi 
Salafisme 
dalam
 Cyberfat
wa 

Studi pada 
varian dalam 
yang terbagi  
dengan  watak  
dan kategori 
yang
 berbed
a 

Pertama Salafisme  
wahabi yang berwatak 
kon-servatif-puritan dan 
dikategorikan sebagai  
hypertextualis  salafi
 yang menciptakan 
otoritas interpretative 
tertinggi yang 
menekankan tauhid dan 
shariah. Kedua, salafi-
progresif   yang   
berwatak reformis yang 
dikategorikan 
progressive-contextualist 
guna mengusung Islam 
yang lebih humanis, 
toleran dan moderat yang 
menggabungkan turath
  dan konteksnya. 
 

15. Quintan 
Wictorowicz 

The Salafi 
Movement in 
Jordan, 
International 
Journal of 
Middle East 
Studies 

Studi pada 
Perkembangan 
kaum salafi  
 

Kaum Salafi menghindari 
cara-cara formal dalam 
membentuk dan 
mengembangkan jaringan 
sosial. 

16. Giora Eliraz Islam and Polity 
Indonesia: An 
Intriguing Case 
Study, Research 
Monographs On 
the Muslim 
World 

Studi pada 
Gerakan-
gerakan Islam 
yang muncul 
di Indonesia 

Gerakan Islam Indoesia 
yang dilatarbelakangi 
oleh semangat untuk 
menerap-kan syariat 
Islam di Indonesia, 
namun banyak menemui 
kegagalan karena factor 
budaya  menolak tidakan 
kekerasan 

17. Ali bin 
Hasan bin 
Abdul 
Hamid al-
Halabi 

At-tasfiyah 
wattarbiyah wa 
atsaruha fi 
isti‟nafi al-
hayatul Islamiyh 

Studi Salafi di 
Indonesia  

Rujukan bagi kaum salafi 
yang membahas di dalam 
nya tentang kemurnian 
Islam dan pendidikan 
Islam.         
 

18. Muhammad 
Ikhsan 

Gerakan Salafi 
Modern Di 
Indonesia 

Upaya 
Membedah 
Akar 

Focus subtansi 
pendidikan Salaf yang 
lebih mendalami ajaran 
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Pertumbuhan 
dan Ide-ide 
Substansialnya 
kaum Salafi 

Islam murni 

 
  

 

 

 

 

B. Salafi di Indonesia 

1. Sejarah Masuknya Gerakan Salafi ke Indonesia 

Peneliti membagi periode masuknya gerakan salafi ke Indonesia menjadi 

tiga periode meskipun belum menamakan diri mereka Salafi, baru setelah periode 

ketiga menamakannya dengan gerakan salafi: 

Periode Pertama, Gerakan Kaum Padri Minangkabau, Sumatera barat,pada 

penghujung abad ke-18 M. 

Periode Kedua, Kedatangan Syeh Ahmad Surkati al-Sudani,dengan 

Jam‟iyah al-Islah wal-Irsyad al-Islamiyah.pada tahun 1911 M. 

Periode Ketiga,al-Ustadz Ja‟far Umar Thalib,dkk. dengan Laskar Jihadnya 

Ahlus-Sunnah wal-Jama‟h yang di deklarasikan pada tanggal 30 januari 

tahun2000 M.  

 
a. Periode Pertama (Gerakan Padri di Sumatera Barat)  

Keterpengaruhan gerakan dakwah Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab, 

salah seorang ulama penting bagi kelompok Salafi, banyak dari kalangan Salafi di 

Indonesia yang menandai gerakan Padri sebagai awal mula kemunculan dakwah 

salaf di Nusantara. Tokoh-tokoh gerakan Padri pun diakui sempat bertemu 
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(bertalaqqi) kepada Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab atau paling tidak 

kepada murid-muridnya di Nejed, Jazirah Arab, pada penghujung abad ke-18 M.   

Dalam versi resmi sejarah Indonesia, gerakan Padri dianggap bermula 

ketika tiga orang Minangkabau pulang dari berhaji dan belajar di Makkah pada 

1803. Mengingat waktu yang ditempuh dalam perjalanan ke Makkah dan 

kecenderungan untuk belajar pada guru-guru agama yang ada disana, diperkirakan 

tiga orang tersebut sudah berada di Jazirah Arab sebelum pergantian abad ke-18 

M dan jauh sebelum kota Makkah ditaklukkan oleh Dinasti Saud yang pertama. 

Penaklukan yang dimaksud terjadi pada 1803, sekitar 11 tahun setelah Syaikh 

Muhammad bin Abdil Wahhab meninggal-dunia. Sampai berakhir pada 1813, di 

bawah kepemimpinan Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa‟ud, Dinasti  Saud yang 

pertama memerrintah sebagian besar wilayah Jazirah Arab. 

Selama waktu itu pula, mereka menugaskan dai-dai mereka di Makkah dan 

Madinah untuk meneruskan sekaligus menyebarkan dakwah Syaikh Muhammad 

bin Abdil wahhab. Inti dakwah itu adalah upaya memurnikan tauhid dari segala 

bentuk kesyirikan dan menjauhkan setiap praktek ibadah dari segala kebid‟ahan. 

Ketiga haji yang pulang dari Minangkabau itu berusaha membenahi 

masyarakat mereka. Semula, mereka bekerjasama dengan kuasa adat setempat, 

tetapi usaha itu gagal. Masyarakat mereka terus berkubang dalam perilaku-

perilaku bobrok, seperti menyambung ayam, menghabiskan uang dalam perjudian, 

menghisap candu dan meminum tuak. 

Perihal kerjasama seperti itu kemudian berubah. Dari yang semula 

bekerjasama, kaum Padri pada akhirnya berseberangan dengan kaum adat, 

terutama dalam cara mendudukkan adat dan syariat Islam. Perseteruan itu 



23 
 

 

 

kemudian menjurus ke pertumpahan darah antara mereka. Puncaknya, kaun Padri 

akhirnya terpaksa pula berhadapan dengan persekutuan antara kaum adat dan 

pemerintah Hindia Belanda. 

Secara umum, para pemerhati sejarah Islam di Indonesia menyebut 

gerakan Padri itu sebagai gerakan Wahabi atau-kalau tidak-sebagai kegiatan ikut-

ikutan gerakan Wahabi-seperti yang diistilahkan Mangaradja Onggng 

Palingdungan dan Hamka. Akan tetapi, jarang orang mengetahui bahwa yang 

pertama kali menduga-tetapi kemudian justru diikuti banyak orang untuk 

mengecap-gerakan Padri itu sebagai gerakan Wahabi adalah Pieter Johannes Veth 

(1814-1895M). 

Veth dikenal sebagai seorang ahli bahasa dan kebudayaan Timur. Ia 

menguasai bahasa Ibrani (Yahudi dan Arab), Latin-Yunani, Melayu-Jawa. Meski 

belum pernah satu kali pun datang ke kepulauan Nusantara waktu itu, Veth telah 

dipercaya mengajar calon-calon pegawai pemerintah kolonial yang akan 

ditempatkan di Sumantra, Jawa dan pulau-pulau taklukan Belanda di Nusantara. 

Karya besarnya adalah jawa: Geograpisch, Etnologisch yang terdiri dari empat 

jilid. 

Veth melihat ada kesamaan antara gerakan Padri itu dengan gerakan 

Wahabi di Jazirah Arab. Menurutnya, kesamaan itu berupa penggunaan metode 

kekerasan untuk mencapai tujuan. Dugaan seperti itu dikemukakan Veth dalam 

Kata Pengantar buku yang dikarang H.J.J. Ridder de Stuers, seorang pensiunan 

pejabat militer yang pernah diangkat pemerintah Hindia Belanda sebagai Residen 

di Sumantra Barat pada 1825-1830.M(Abu Mujahid, 2012 M). 
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Harus diakui bahwa selama ini penulis sejarah tentang gerakan kaum Padri 

banyak didasarkan pada catatan-catatan pejabat pemerintah Hindia Belanda yang 

pernah bertugas di Sumantra Barat, baik ketika masih terjadi Perang Padri 

maupun setelahnya. Sebagai misal adalah catatan H.J.J.L. de Stuers yang 

diterbitkan sebagai De Vestinging en Uitbreiding der Nederlanders ter westkust 

van Sumantra di Amsterden pada 1849-1850M. 

Selain itu, penulis sejarah gerakan Padri juga banyak bersandar pada 

“Surat Keterangan dari pada Saya Fakih Saghir „Ulamiah Tuanku Samiang Syekh 

Jalaluddin Ahmad Koto Tuo,” sebuah catatan otobiografis yang ditulis oleh Syekh 

Jalaluddin. 

Terkait dengan gerakan Padri, Jalaluddin menjadi salah satu pihak yang 

menentang dan mengkritik kaum Padri. Sebagai misal adalah ketika menulis. 

Adapun yang baik sebalah Tuanku-tuanku Pedari ialah mendirikan sembahyang 

dan mendatangkan zakat dan puasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji atas 

kuasa, dan berbaiki mesjid dan perbaiki labuh tepian, dan memakai rupa pakaian 

yang halal, dan menyuruhkan orang menuntub ilmu, dan berniaga. Adapun 

sekalian yang jahat daripada Tuanku Pedari menyiar membakar, dan menyahkan 

orang dalam kampungnya, dan memenuh orang dengan tidak hak, yaitu memenuh 

segala ulama, dan memenuh orang yang berani-berani, dan memenuh orang yang 

cerdik cendaki, sebab ber‟udu atau khianat, dan merabut dan merampas, dan 

mengambil perempuan yang bersuami, dan menikahkan perempuan yang tidak 

sekupu (sederajat) dengan tidak relanya, dan menawan  orang dan berjual dia, dan 

bepergundi‟ (menjadikan budak) tawanan, dan menghinakan orang yang mulia-
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mulia, dan menghinakan orang tuha, dan mengatakan kafir orang beriman, dan 

mencala dia. 

Hanya Naskah Tuanku Imam Bonjol yang dapat menjadi pembanding buat 

kita. Naskah yang dimaksud berisi ringkasan sejarah Minagkabau pada abad ke-19 

M dan hampir menjadi satu-satunya catatan sejarah yang ditulis orang 

pribumi.Bagian pertama naskah itu berisi memoar Tuanku Imam Bonjol yang 

dibawa pulang dari tanah pembuangan oleh putranya, Sutan Saidi. Bagian kedua 

berisi memoar salah seorang putra Imam Bonjol yang lain, Naali Sutan Caniago, 

yang pernah berperang di samping ayahnya. Bagian ketiga hanya berisi dua 

notulen rapat yang diadakan di dataran tinggi Minagkabau pada 1865 M dan 

1875.M.(Abu Mujahid, 2012) 

 
b. Periode Kedua (Kedatangan Syekh Ahmad Surkati) 

Ahmad Surkati adalah tokoh utama berdirinya Jam'iyat al-Islah wa al-

Irsyad al-Arabiyah (kemudian berubah menjadi Jam'imyat al-Islah wal Irsyad al-

Islamiyyah), atau disingkat dengan nama al-Irsyad. Banyak ahli sejarah mengakui 

perannya yang besar dalam pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, namun 

sayang namanya tak banyak disebut dalam wacana sejarah pergulatan pemikiran 

Islam di Indonesia. 

Diantara Sejarawan yang memberi pernyatan tentang beliaunya adalah 

Deliar Noer yang menyatakan bahwa Ahmad Surkati berperan penting sebagai 

muftibesar berdatangan tokoh-tokoh besar.( Deliar Noer,1973). 

Diantaranya juga sejarawan Belanda G.F. Pijper menyatakan dia seorang 

pembaharu Islam di Indonesia. Pernyataan dianya juga bahwaAl-Irsyad sebagai 

gerakan pembaharuan ada kesamaan dengan harokah reformasi di Mesir, seperti 
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yang dilakukan oleh dua tokoh reformis mesir Muhammad Abduh dan Rashid 

Ridho (G.F. Pijper,1984). 

Tokoh Persis A.Hassan. juga mengakui ketokohan Ahmad surkati 

menurut beliu, pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan dan pendiri Persis 

Haji Zamzam adalah murid-murid Ahmad Surkati. Hanya saja dalam menerima 

pelajaran tidak secara rutin dan kontinyu namun Al-Ustadz Ahmad Surkatilah 

yang membuka jalan pikirannya untuk membuang prinsip-prinsip yang kuno dan 

berseberangan dengan islam, dan akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin 

organisasi yang belandaskanal-Kitab dan al-Sunnah. 

Ayah Hamka(H. Abdul Karim Amrullah).Juga memuji Ahmad surkatipada 

tahun 1944 Hamka bertanya kepada ayahnya siapakah ulama‟ besar yang ada di 

Jawa…?  Ayahnya menjawab, Syekh Ahmad Surkati satu-satunya tokoh besar 

yang ada di Jawa,Hamka kembali bertanya, Tentang apanya? keteguhan dalam 

pendirian. Ilmunya amat dalam, amat luas pemahamanya dan hatinya sangat 

tawadu‟.Hamka menulisdalam bukunya yang berjudul Ayahku, Hamka menulis 

hubungan khusus antara ayahnya dengan Syekh Ahmad Surkati. Setelah pindah 

ke Jawa, hubungannya sangat erat dengan Syekh Ahmad Surkati, pendiri al-Irsyad  

itu. pada tahun 1925,pertemuan beliau yang pertama dengan Syekh Ahmad 

Surkati  di Pekalongan ketika itu Syekh masih sehat. 

Biografi Syekh Ahmad Surkati ( Tarjamah Al-Hayat al-Ustadz Ahmad al-

Surkati al-Ansari al-Sudani, Manuskrip, hal.29) lahir di Desa Udfu, Jazirah Arqu, 

Dongula ,Sudan,Afrika tahun 1292 H atau 1875 M. nama ayahnya,Muhammad 

nasab beliau sampai pada sahabat Jabir bin Abdullah al-Anshari, Sahabat 

Rasulullah SAW dari golongan Anshor.Syekh Ahmad Surkati dilahirkan  dalam 
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lingkungan ilmu agama Islam. Ayahnya, Muhammad Surkati, adalah tamatan 

Universitas al-Azhar, Mesir. Syekh Ahamd dikenal sejak masa kecilnya anak 

yang cerdas, Dalam usia muda, ia sudah hafal al-Qur‟an setelah menyelesaikan 

pendidikan dasarnya di Mesjid al-Qaulid, Ahmad Surkati  dikirim  belajar di 

Ma'had Sharqi Nawi, sebuah lembaga pendidikan pesantren besar di Sudan, Ia 

kembali lulus dengan pridikat memuaskan, ayahnya meng inginkanuntuk 

melanjutkan ke Universitas al-Azhar di Mesir. Akantetapi pemerintahan al-Mahdi 

saat itu melarang warganya meninggalka Sudan.Namun suatu saat, Ahmad Surkati 

bisa juga keluar dari Sudan dan berangkat ke Madinah dan Mekkah, untuk 

menuntut ilmu  agama. saat, setelah  wafat ayahnya pada 1896 M. Gelar al-

Allaamah didapatkanya saat beliau beraga di Mekkah,gelar  yang prestisius waktu 

itu, dari Majelis Ulama Mekkah,Pada 1326 H.di Mekkah Syekh Ahmad  Surkati 

mendirikan sekolah sendiri  dan pengajar tetap di Masjidil Haram.Meskipun 

tinggal diMekkah, dia tetep berhubungan dengan Ulama‟-Ulama‟ al-Azhar yaitu 

dengan lewat surat menyurat. Hingga pada suatu saat datang utusan dari Jami'at 

Kheir (Indonesia)  meminta guru pengajar, sehingga ulama al-Azhar menunjuk ke 

Syekh Ahmad. Dan beliaupun sangguppergi ke Indonesia dengan di sertai dua 

kawan karibnya, Syekh Muhammad Abdulhamid al-Sudani dan Syekh 

Muhammad Thayyib al-Maghribi. 

Sampailah Syeh Ahmad Surkati di Indonesia negeri barunya,yangmana 

Syekh Ahmad akan menyebarkan ide-ide nyapada masyarakat Islam Indonesia. 

Syekh Ahmad Surkati diberi jabatan sebagai penilik sekolah-sekolah yang dibuka 

Jami'at Kheir di Jakarta dan Bogor.Sekolah-sekolah tersebut maju pesat.berkat 

jasa bimbingan dan arahan-arahan beliau dalam waktu yang relatif 
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singkat,sayangnya Syekh Ahmad Surkatitidak tahan lama  bersama denga Jami'at 

Kheir, hanya tiga tahun saja karena perbedaan faham dengan para penguasa 

Jami'at Kheir, yang kebanyakan keturunan Arab sayyid (alawiyin). 

Pada 6 September 1914 (15 Syawal 1332 H). Syekh Ahmad Surkati 

memutuskan untuk mundur dari Jami'at Kheir,karena perbedaan faham dan tidak 

disukai oleh petinggi-petinggi Jami‟at Kheir setelah beliaunya menfatwakan 

persamaan derajat(kfaah) antara yang alawiyin dengan yang bukan 

alawiyin.Sekeluarnya dari Jami‟at Kheir langsung membentuk organisasi Jam‟iyat 

al-Islah wal-Irsyad al-Arabiyah bersama non-Alawiyin. Organisasi tersebut 

sebagai payung hukum untuk mendirikan Madrasah al-Irsyad al-Islamiyah.yang 

kemudian berganti nama Jam'iyat al-Islah wal-Irsyad al-Islamiyyah.Seharianya 

Selain mengajar di sekolah formal, Syekh Ahmad Surkati rajin menulis. 

Banyak tokoh-tokoh pemuka Islam yang menjadi sahabat erat Syekh 

Ahmad, juga  menimba ilmu darinya. Diantaranya: KH. Mas Mansyur dan H. 

Fachruddin (pemuka Muhammadiyah), A. Hassan, salah satu tokoh Persatuan 

Islam (Persis).  KH. Abdul Halim, pemuka Persyarikatan 'Ulama yang kemudian 

menjadi PUI (Persatuan Umat Islam). 

Syekh Ahmad Surkati juga ada hubungan bik dengan Bung Karno, disaat 

Bung Karno diasingkan di Ende,Syeh Ahmad sering mengirim brosur-brosur dan 

buku-buku yang ditulisnya. Presiden pertama RI ini stelah bebas dari Ende, sering 

datang ke rumah Syekh Ahmad,A.Hasan-lah yang meeperkenalkan antara 

keduanya. 

Guru spritual Jong Islamieten Bond (JIB) juga disandang oleh Syeh 

Ahmad yang mana para tokohnya saat ituseperti Muhammad Natsir (mantan 
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perdana Menteri), Kasman Singodimedjo dkk. Sering menimba ilmu dari 

beliaunya. 

Ahmad Surkati wafat pada hari Kamis, 6 September 1943, jam 10.00 pagi, 

di tempat tinggal beliau Jalan Gang Solan (sekarang Jl. KH. Hasyim Asy'ari no. 

25) Jakarta, 32 tahun sejak kedatanganya di Indonesia dan berkiprah di bidang 

politik dan agama dengan menda‟wahkan kitab dan sunnah, Jenazahnya 

disemayamkan di Pekuburan Karet dengan cara sederhana dan sunnah sesui 

amanat beliau sendiri di kala masih hidup rohimahulloh Ta‟la. 

Murid-muridnya yang melayat sebagian besarjaditokoh masyarakat dan 

pejuang bangsa.Seperti Bung Karno, yang pernah menyatakan: "Almarhum telah 

ikut mempercepat lahirnya gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia."(Umar 

Sulaiman Naji, 1998). 

Pujian dari Ulama Salaf yaitu dari Syekh Abdurrahman bin Yahya al- 

Mu‟allimiy,Guru dari Syekh Albani dan Syekh Ibnu Bass,ketika Mu‟allimiy 

ditanya tentang kutaib tulisan Ahmad Surkati sebagai jawaban dari tiga mas‟alah 

yang kaitanya dengan kubur,Beliau menjawab dan berkomentar bahwa “ini 

menjukan penulisnya di atas ilmu yang benar,di atas agama yang kokoh,di atas 

pemahaman yang lurus terhadap al-kitab dan al-ssunah.dan bahwasanya beliau 

termasuk baqiyah yang tersebut dalam firman Alloh SWT: 

١ِ�ا  ٍ ِك اِ�� لَ ٝ ٱ�َْْس ِٓ ٱٌْفَغَخِد فِ َْ َع ْٛ َ ٙ ْٕ ۟ٛح رَم١ِ�ٍش ٠َ ٌُ ۟ٚ ُْ أُ ٓ لَزٍُِْى ِِ  ِْ ٚ ٌْمُُش َٓ ٱ ِِ  َْ ٍَْٛ� وَخ فَ

 َٓ ١ ِِ ِْـش ُِ ۟ٛح  وَخُٔ َٚ  ِٗ ۟ٛح ف١ِ ۟ٛح َِخ� أُطْشِفُ ُّ َ ٍ َ  َٓ َ  ٱٌ�ِز٠ ٱط�زَ َٚ  �ُُْْٕٙ ِِ ١َْٕخ  ـَ ْٓ أَٔ �ّ �ِٔ 
“Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-
orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada 
(mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di 
antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan 
orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang 
mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang 
berdosa.”(Surat Hud Ayat 116). 
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Dan termasuk golongan yang disebutkan dalam sabda Rasulallahi s.a.w. 

طٝ  ظٝ ٠ئ ذٌُٙ ك ُ٘ ِٓ خ ٓ عٍٝ حٌلك ��� ظٝ  خ ٘شى ٓ حِ ���حي هخثفش ِ

ٌه ُ عٍٝ دح ٘ٚ  )1920سٚحٖ ِغٍُ )����
“Senantiasa ada segolongan dari umatku yang berada di atas 
kebenaran,tidak memberi madhorot orang-orang yang 
menyelisihinya,hingga hari qiyamat mereka di atas yang 
demikian”.(H.R. Muslim,No:1920) 
 
Pujian ini peneliti angkat karena adanya sebagian Salafi yang menyatakan 

bahwa Ahmad Surkati bukanlah salafi,( Al-Mu‟allimi, Abdurrohman 2025) 

 
c. Periode Ketiga:al-Ustadz Ja’far Umar Thalib dengan Laskar Jihadnya 

Di tahun 80-an, seiring dengan maraknya gerakan kembali kepada Islam 

yang murni di berbagai kampus di Tanah air mungkin dapat dikatakan sebagai 

tonggak awal kemunculan gerakan Salafiyah modern di Indonesia. Adalah Ja‟far 

Umar Thalib salah satu tokoh utama yang berperan dalam hal ini. Dalam salah 

satu tulisannya yang berjudul Saya Merindukan Ukhuwah Imaniyah Islamiyah, ia 

menceritakan kisahnya mengenal paham ini dengan mengatakan. 

“Ketika saya belajar agama di Pakistan antara tahun 1986 s/d 1987, saya 

melihat betapa kaum muslimin di dunia ini tercerai berai dalam berbagai 

kelompok aliran pemahaman. Saya sedih dan sedih melihat kenyataan pahit ini. 

Ketika saya masuk ke medan jihad fi sabilillah di Afghanistan antara tahun tahun 

1987 s/d 1989, saya melihat semangat perpecahan di kalangan kaum muslimin 

dengan mengunggulkan pimpinan masing-masing serta menjatuhkan tokoh-tokoh 

lain. 

Di tahun-tahun jihad fi sabilillah itu saya mulai berkenalan dengan para 

pemuda dari Yaman dan Surian yang kemudian mereka memperkenalkan kepada 
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saya pemahaman Salafus Shalih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mulai kenal dari 

mereka seorang tokoh dakwah Salafiyah bernama Al-„Allamah Muqbil bin Hadi 

Al-Wadi‟i. 

Kepiluan di Afghanistan saya dapati tanda-tandanya semakin menggejala 

di Indonesia. Saya kembali ke Indonesia pada akhir tahun 1989, dan padajanuari 

1990 saya mulai berdakwah. Perjuangan dakwah yang saya serukan adalah 

dakwah Salafiyah...” 

Ja‟far Thalib sendiri kemudian mengakui bahwa ada banyak yang berubah 

dari pemikirannya, termasuk diantaranya sikap dan kekagumannya pada Sayyid 

Quthub, salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin yang dahulu banyak ia lahap 

buku-bukunya. Perkenalannya dengan ide gerakan ini membalik kekaguman itu 

180 derajat menjadi sikap kritis yang luar biasa –untuk tidak mengatakan sangat 

benci (Majalah Salafy, Edisi 5, Tahun 2005). 

Di samping Ja‟far Thalib, terdapat beberapa tokoh lain yang dapat 

dikatakan sebagai penggerak awal Gerakan Salafi Modern di Indonesia, seperti: 

Yazid Abdul Qadir Jawwaz (Bogor), Abdul Hakim Abdat (Jakarta), Muhammad 

Umar As-Sewed (Cirebon), Ahmad Fais Asifuddin (Solo), dan Abu Nida‟ 

(Yogyakarta). Nama-nama ini bahkan kemudian tergabung dalam dewan redaksi 

Majalah As-Sunnah –majalah Gerakan Salafi Modern pertama di Indonesia–

,sebelum kemudian mereka berpecah beberapa tahun kemudian. 

Adapun tokoh-tokoh luar Indonesia yang paling berpengaruh terhadap 

gerakan Salafi ini di samping Muhammad ibn „Abd al-Wahhab, antara lain 

adalah: 

Ulama-ulama Saudi Arabia secara umum. 
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Syekh Muhammad Nashir al-Din al-Albany di Yordania (w. 2001) 

Syekh Rabi al-Madkhaly di Makkah. 

Syekh Muqbil al-Wadi‟iy di Yaman (w. 2002). 

Tentu ada tokoh-tokoh lain selain ketiganya, namun ketiga tokoh ini dapat 

dikatakan sebagai sumber inspirasi utama gerakan ini. Dan jika dikerucutkan lebih 

jauh, maka tokoh kedua dan ketiga secara lebih khusus banyak berperan dalam 

pembentukan karakter gerakan ini di Indonesia. Ide-ide yang berkembang di 

kalangan Salafi modern tidak jauh berputar dari arahan, ajaran dan fatwa kedua 

tokoh tersebut; Syekh Rabi‟ al-Madkhaly dan Syekh Muqbil al-Wadi‟iy. Kedua 

tokoh inilah yang kemudian memberikan pengaruh besar terhadap munculnya 

gerakan Salafi ekstrem, atau istilah sekarang salafi sejati, atau salafi Luqmani, 

Salafi Yamani.( Abu Abdirrahman Al-Thalibi. 2006.) 

Perbedaan pandangan antara pelaku gerakan Salafi modern setidaknya 

mulai mengerucut sejak terjadinya Perang Teluk yang melibatkan Amerika dan 

Irak yang dianggap telah melakukan invasi ke Kuwait. Secara khusus lagi ketika 

Saudi Arabia mengundang pasukan Amerika Serikat untuk membuka pangkalan 

militernya di sana. Saat itu, para ulama dan du‟at di Saudi –secara umum- 

kemudian berbeda pandangan: antara yang pro dengan kebijakan itu dan yang 

kontra. Sampai sejauh ini sebenarnya tidak ada masalah, karena mereka umumnya 

masih menganggap itu sebagai masalah ijtihadiyah yang memungkinkan 

terjadinya perbedaan tersebut. Namun berdasarkan informasi yang penulis 

dapatkan nampaknya ada pihak yang ingin mengail di air keruh dengan 

membesar-besarkan masalah ini. Secara khusus, beberapa sumber menyebutkan 

bahwa pihak Menteri Dalam Negeri Saudi Arabia saat itu–yang selama ini dikenal 
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sebagai pejabat yang tidak terlalu suka dengan gerakan dakwah yang ada- 

mempunyai andil dalam hal ini. Upaya inti yang dilakukan kemudian adalah 

mendiskreditkan mereka yang kontra sebagai khawarij, quthbiy (penganut paham 

Sayyid Quthb), sururi (penganut paham Muhammad Surur ibn Zain al-Abidin), 

dan yang semacamnya. 

Momentum inilah yang kemudian mempertegas keberadaan dua 

pemahaman dalam gerakan Salafi modern yang untuk mempermudah pembahasan 

oleh Abu Abdirrahman al-Thalibi disebut sebagai Salafi Yamani dan Salafi 

Haraki. Dan sebagaimana fenomena gerakan lainnya, kedua pemahaman inipun 

terimpor masuk ke Indonesia dan memiliki pendukung. 

 

Tabel 2.2 Periodisasi Sejarah Masuknya Gerakan Salafi ke Indonesia 

NO PERIODE NAMA TOKOH CIRI KHUSUS 
1. Periode 

Pertama(penghujung 
Abad 18 M) 

Haji Miskin (Tiga 
orang Haji, yang 
berguru dengan Syaikh 
Muhammad bin Abdul 
Wahhab) 

- Kembali ke ajaran 
Islam Murni 
bersumber pada al-
Qur‟an dan Hadith, 

- Memerangi 
berbagai bentuk 
bid‟ah. 

2. Periode kedua 
(1911 M) 

Syaikh Ahmad Surkati - Di atas pemahaman 
yang lurus terhadap 
al-kitab dan al-
ssunah 

- Persamaan derajat 
antara arab dan 
ajam 

3. Periode ketiga 
(1980 M) 

Ja‟far Umar Thalib 
Ahmas Faiz  
Zayid Jawaz 

- Awal kemunculan 
dari Gerakan 
Salafiah Modern di 
Indonesia,  

- Majalah Salafi,dan 
As-sunnah, 

 

2. Manhaj Salafi  



34 
 

 

 

a. Pengertian Manhaj 

 yang artinya jalan, cara, metodeنهجdari sisi Bahasa diambil dari kata منهج

atau prosedur, yang semakna dengan منهاج sebagaimana dalam firman Allah: 

َْٕٙخؿاخ  ِِ َٚ ُْ ؽِْشعَشا  ُْٕى ِِ ٍَْٕخ  ً� ؿََع  ٌُِى

Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan 
yang terang (Q.S. al-Maidah: 48) 
 

Demikian juga Hadith Nabi yang dinyatakan oleh Abbas:  

٘ـش عٍٝ هش٠ك ٔخ  عٍّلظٝ طشوىُ  ٚ  ٌُ ٠ّض����� فً حٌٍٙع١ٍٗ 

”Tidaklah Rasulullah SAW meninggal dunia, sehingga meninggalkan 
kepada kalian jalan yang terang. (Diriwayatkan oleh Al Imam Darimi 
di dalamSunannya). 
 
Jadi kalimat Manhaj secara umum dari segi bahasa mencakup: jalan yang 

disifati dengan sifat-sifat jelas, nampak dan istiqomah. 

Adapun secara istilah ada berbagai pandangan di antaranya:  

1) Pemikiran Islam yang lama 

Bermakna umum mencakup aktivitas yang tersusun untuk manusia dalam sisi 

kehidupannya, dan kadang bermakna khusus sebagai contoh yang digunakan 

Al Ghozali dalam judul kitabnya: 

 منهاجالعارفينdan منهاجالعابدين

Dan juga yang dilakukan oleh Syekh ul-Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya:  

 منهاجا��قامة  dan منهاجالسنة النبىية

2) Pemikiran Islam Modern 

Didapatkan penggunaan kalimat المنهج demikian juga dengan المنهاج di dalam 

pemikiran-pemikiran kajian ilmiyah bisa bermakna umum dan bisa bermakna 

khusus. Contoh makna umum dilakukan oleh Sayed Qutub dalam 
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 yang maknanya Peraturan Illahi yang sempurna untuk kehidupan المنهاجهذا الدين

manusia di dalam segala segi kehidupan.  

Kemudian bisa bermakna khusus seperti yangdilakukan oleh Muhammad 

Amin as-Sengkiti dalam kitabnya: منهجالتشزيع ا���مي وحكمته 

Yang artinya: Jalan yang lurus yang ditempuh oleh syariat yang amat 

bijaksana dalam menetapkan syariat-syariat untuk umat Islamiyah. 

3) Pemikiran Barat 

 juga bermakna umum dan khusus. Makna umum yaitu jalan (methode) منهج

yang jelas dalam mengungkapkan sesuatu atau mengemukakan sesuatu, atau 

cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Adapun makna khusus didifinisikan langkah-langkah yang tersusun yang 

dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau berbagai masalah (Yusuf 

Khoyat dalam Majmu‟ Mustolahat Ilmiyah wal Fanniyah). 

  
 
b. Pengertian tentang Manhaj Salaf 

Salaf secara bahasa maknanya adalah orang-orang yang mendahului kita. 

Sedangkan secara istilah adalah 3 generasi terbaik yang telah dijamin kebaikannya 

oleh Nabi shollallahu alaihi wasallam, yaitu para Sahabat Nabi, Tabiin, dan 

atbaaut Tabiin.  

Seseorang yang mengikuti manhaj Salaf adalah orang yang berusaha 

memahami al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para Ulama 

Salaf. Mereka mengikuti bimbingan para Ulama Salaf dalam menjalani ajaran 

Agama ini.Bukan artinya mereka fanatik pada individu-individu Ulama Salaf 
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tersebut, karena secara person tiap mereka (selain Nabi) tidaklah maksum (terjaga 

dari kesalahan).  

Namun, jika Ulama Salaf telah sepakat (ijma‟) tentang suatu permasalahan 

Agama, maka ijma‟ mereka itu tidak akan pernah salah. Karena umat Nabi 

Muhammad SAW tidak akan pernah bersepakat dalam sebuah kesalahan/ 

kesesatan. Para Ulama Salafus Ṣolihadalah „al-Jamaah‟ yang harus diikuti. 

َّخعَشِ  ـَ ٌْ ٝ ح ٍَ ٠َُذ هللاِ َع َٚ ٝ مَ�ٌٍََش  ٍَ ٟ َع ِ�ظِ ُ  أَ َّ ـْ َ٠ َ� ٝ ٌَ ْ� هللاَ طَعَخ  اِ

Sesungguhnya Allah Ta‟ala tidaklah menggabungkan umatku di atas 
kesesatan. Dan Tangan Allah di atas al-Jamaah (H.R at-Thobarony 
dan lainnya dari Ibnu Umar, dishahihkan al-Hakim dalam al-
Mustadrak dan al-Albany dalam Shahihul Jami‟) 
 
 
Demikian juga jika ada perkataan dari seorang Ulama Salaf yang tidak 

bertentangan dengan dalil (al-Quran dan Sunnah) serta tidak diketahui adanya 

pengingkaran dari Ulama Salaf yang lain, maka ucapan itu bisa dijadikan sebagai 

rujukan. 

Penggunaan Kata Salaf dalam Hadith, Ucapan Sahabat, atau Ulama 

SetelahnyaRasulullah shollallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada putrinya, 

Fatimah: aku adalah sebaik-baik salaf (pendahulu) bagimu… 

Dalam hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah 

SAW bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha: 

هِ  ٌَ ُ  أََٔخ  ٍَ ٌغ� َُ ح ِْٔع  ُٗ ٞ فَبِٔ� َٚحفْزِِش  َ ٟ هللا�  فَخط�مِ

…Bertaqwalah kepada Allah dan bersabarlah, karena sesungguhnya 
aku adalah salaf (pendahulu) terbaik bagimu…(H.R al-Bukhari dan 
Muslim) 
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Sahabat Nabi Zaid bin „Arqom radhiyallahu anhu juga pernah menyebut 

istilah Salaf yang maksudnya adalah Nabi Muhammad shollallahu alaihi wasallam 

beserta para Sahabat Nabi yang terdahulu. Beliau pernah melihat orang-orang 

melakukan sholat Dhuha di awal waktunya. Sedangkan beliau berpandangan 

bahwa mestinya waktu terbaik untuk melakukan sholat Dhuha bukanlah di awal 

waktu, namun menunggu saat „anak-anak unta mulai kepanasan‟. 

 

َ٘ئَُ�ِء  ْٛ أَدَْسَن  َ ٌ ُظ فَمَخَي  ّْ ٍَعَِض حٌؾ� هَ َْ رَْعَذ َِخ  ْٛ �ٍ َق ِاخ ٠ُ ْٛ ٜ لَ ُٗ َسأَ ٍُ أَٔ� ِٓ أَسْلَ ْٓ َص٠ْذ ْر َع

نَِض  َِ َٓ اِرح َس ٚ�حر١ِْ َٙخ فَ�َسُ حْ�َ ْٕ ِِ ٌق��َسِ َخ١ٌْش  ِٖ ح َِ٘ز ْ� َغ١َْش  ْٛح أَ ُّ ِ ٍ ٚ�ي َع ٍَ  حْ�َ ٌغ� ح

قَخيُ   حٌْفِ
Dari Zaid bin Arqom bahwasanya beliau melihat suatu kaum yang sholat 

setelah terbitnya matahari. Kemudian beliau berkata: Kalau seandainya orang-

orang ini mendapati Salaf yang pertama, niscaya mereka akan mengetahui bahwa 

selain di waktu ini lebih baik bagi mereka untuk mengerjakan sholat (Dhuha)nya. 

Sholat para Awwabiin (orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah) adalah 

pada saat anak unta kepanasan (riwayat Abdurrozzaq dalam Mushonnafnya, para 

perawinya seluruhnya adalah rijal al-Bukhari dan Muslim, hanya al-Qosim asy-

Syaibany yang rijal Muslim saja). 

Al-Imam Malik (salah seorang atbaut Tabi‟in) rahimahullah pernah 

menyebut kata Sholihus Salaf (Salaf yang sholeh/baik): 

 
َّخ َوَّخ  ُ ٙ ْٕ ٟ هللاُ َع ِم ُعََّش َس َٚ ٟ رَىٍْش  ذ� أَرِ ُْ ُك ُ ٘ َْ أََْٚ�َد ْٛ ُّ ِ  ٠ُعٍَ� ٍَ ٌغ� ٌُِق ح َْ فَخ وَخ

ٌغ�ٕ�شُ  ِٚ ح ْٛسَسُ أَ ٌغ� َْ ح ْٛ ُّ  طُعٍَ�
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Dulu para Sholihus Salaf (pendahulu yang sholih) mengajarkan anak-anak 

mereka untuk mencintai Abu Bakr dan Umar radhiyallahu anhuma sebagaimana 

mereka diajari surat (al-Quran) atau Sunnah (Musnad al-Muwattha‟ karya Abul 

Qosim Abdurrohman bin Abdillah al-Jauhariy dan al-Laalikaa-i dalam Syarh 

Ushul I‟tiqod Ahlissunnah wal Jamaah). 

A-Imam asy-Syafii rahimahullah juga pernah menggunakan penyebutan 

kata Salaf sebagai rujukan untuk melihat apakah suatu amalan itu dibenci atau 

tidak. Beliau menyatakan dalam kitabnya al-Umm: 

 �ََٚ ٜ ٍ�ٛح فُشَحَد ٌق��َسُ َف ِٗ ح ْٚ سِؿَخ�ا ف١ِْ ٌذ فَفَخطَْض سَؿُ�ا أَ ٌَ سَحطِ َِخ ِذ ا ـِ ْغ َّ ٍْ ِ ٌ  َْ اِرَح وَخ َٚ

 ُْ ُ ٙ َ ٌ َه  ٌِ أِ�َّخ وَِشُْ٘ض َر َٚ  ٗ َّخعَشُ ف١ ـَ ٌْ ُُ ح ُ ٙ ٛح أَؿَْضأَْط ٍُ ْْ فََع ِٗ َؿَّخعَشا فَبِ ٍ�ٛح ف١ِْ َق ُ٠ ْْ ذ� أَ أُِك

 ُْ ُ ٙ ُن ُٗ رَْع ًْ لَْذ عَخرَ ٍََٕخ رَ ُ  لَْز ٍَ ٌغ� ًَ ح ّ�خ فََع ِِ َظ  ١َْ ٌ  ُٗ �َِٔ� 
 
“…Jika di masjid itu ada Imam rowatib kemudian ada satu orang atau 
beberapa orang yang ketinggalan sholat, maka mereka sholat 
sendirian. Saya tidak suka jika mereka sholat berjamaah di masjid itu. 
Jikapun mereka mengerjakannya, hal itu telah mencukupinya dari 
(sholat) berjamaah. Saya hanya membenci hal itu bagi mereka karena 
hal itu tidak pernah dilakukan oleh Salaf sebelum kita. Bahkan 
sebagian mereka mencelanya…”(al-Umm 1/154)). 
 
Catatan penting: dari pernyataan beliau, ini nampak jelas bahwa 

sesungguhnya al-Imam asy-Syafii adalah seorang yang bermanhaj Salaf. Beliau 

menjadikan Salaf sebagai patokan untuk menilai suatu amalan dalam Agama ini. 

Berdasarkan yang beliau ketahui, tidak ada seorang Salafpun yang melakukan 

sholat berjamaah di masjid setelah Imam rowatib telah menyelesaikan sholat 

berjamaah di masjid tersebut. Walaupun pendapat beliau ini perlu pembahasan 

lebih lanjut dalam kajian yang lain, namun kutipan pernyataan al-Imam asy-Syafii 

dalam kitab al-Umm tersebut jelas menunjukkan bahwa beliau yang sangat „alim 

ini adalah bermanhaj Salaf. 
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Abdullah bin al-Mubarok rahimahullah (seorang dari kalangan Atbaut 

Tabi‟in yang merupakan salah satu guru al-Imam al-Bukhari) juga pernah 

menggunakan kata „Salaf‟ yang maksudnya adalah para Sahabat Nabi. Beliau 

pernah berkata: 

 
َٓ ؽَم١ٍِك  ٟ� ْر ٍِ ْٓ َع ِٚط حٌٕ�خِط َدُعٛح : َع ٝ ُسُء ٍَ ُٛي َع ُّزَخَسِن ٠َمُ ٌْ َٓ ح ِ ْر ِّعُْض عَْزَذ هللا� َع

 َ ٍَ ٌغ� ذ� ح َْ ٠َُغ ُٗ وَخ ِٓ ػَخرٍِض فَبِٔ� ٚ ْر َغ َعِّْش  َكِذ٠
 
”Dari Ali bin Syaqiiq beliau berkata: Saya mendengar Abdullah bin 
al-Mubarok pernah berkata di hadapan para manusia: Tinggalkanlah 
hadith dari perawi (yang bernama) „Amr bin Thabit karena dia 
mencela Salaf” (dinukil oleh Imam Muslim dalam Shahihnya) 
 
Perkataan „saya mengikuti manhaj salaf‟ bukanlah kesombongan dan 

berbangga diri 

Seorang yang mengatakan: “Saya seorang Salafy” atau “Saya adalah 

pengikut ManhajSalaf” bukanlah artinya ia meninggikan dirinya dan mengklaim 

dialah yang paling benar dalam segalanya. Sesungguhnya pernyataan tersebut 

menunjukkan cita-cita dan harapannya ingin sebenar-benarnya mengikuti teladan 

para Salafus Ṣolih dengan sebaik-baiknya pada seluruh sendi Agama. 

Sebagaimana seorang yang mengatakan: “Saya muslim”. Apakah orang 

yang mengatakan demikian telah mengklaim dirinya adalah orang yang telah 

menjalankan syariat Islam secara sempurna? Jelas tidak. Ia mengatakan demikian 

dengan pengakuan dalam hati akan kekurangan pada dirinya. Ia bercita-cita ingin 

menjadi muslim yang menjalankan syariat Islam dengan baik dan terus 

memperbaiki dirinya. 

Sehingga, ketika seorang menyatakan: Saya adalah pengikut Salaf, seakan-

akan ia berkata: “Mari bersatu dalam Islam ini dengan menjadikan Salaf sebagai 
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panutan kita. Jika antum mengetahui ada ajaran Salaf yang belum saya ketahui, 

sampaikan pada saya, karena saya sangat ingin meneladani para Salafus Sholih itu 

dengan baik. Namun, kami tegaskan bahwa jangan sekali-kali mengajak kami 

pada hal-hal yang sudah jelas bertentangan dengan manhaj Salaf, karena kami 

hanya mau mengikuti manhaj Salaf dalam Agama ini. Kamipun mengajak antum 

semua untuk mengikuti manhaj Salaf, karena sesungguhnya manhaj Salaf itu 

adalah Islam yang murni”. 

Seorang pengikut manhaj Salaf yang haq tidak akan pernah mengklaim 

bahwa ia dan orang-orang yang sekarang bersamanya pasti akan masuk Jannah 

(Surga). Karena tidak ada yang tahu akhir kehidupan seseorang kecuali Allah. Ia 

tidak akan pernah tahu apakah ia akan terus menjadi pengikut manhaj Salaf 

hingga akhir hayatnya atau justru berakhir menjadi pengikut hawa nafsu, wal 

iyaadzu billah. 

Ia juga tidak akan pernah tahu apakah rekan-rekan yang sekarang 

bersamanya, menuntut ilmu bersamanya, bahkan gurunya sendiri yang masih 

hidup akan terus di atas manhaj Salaf hingga akhir hayatnya. Ia juga tidak akan 

pernah tahu apakah amal yang ia lakukan ini diterima oleh Allah, atau justru ia 

adalah orang yang munafik, mengaku mengikuti manhaj Salaf secara lahiriah, 

namun secara batin membencinya, wal iyaadhu billah. Ia tidak bisa menjamin 

apakah amalnya bersih dari riya‟ atau tidak. Ia sendiri bahkan tidak bisa 

mengklaim bahwa satu saja amal ibadah yang telah ia lakukan sudah diterima oleh 

Allah atau tidak. 

Ia hanya bisa memastikan secara umum bahwa siapapun saja yang 

mengikuti manhaj Salaf dengan baik hingga akhir hayatnya, pasti masuk Jannah 
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(Surga), sebagaimana dalil-dalil yang sedemikian banyak menunjukkan demikian. 

Karena manhaj Salaf pada hakikatnya adalah Islam yang sebenarnya. Adapun 

untuk orang perseorangan atau individu, ia tidak berani menyatakan bahwa fulaan 

pasti masuk surga dan fulaan pasti masuk neraka, kecuali orang-orang tertentu 

yang telah dipastikan oleh Allah dan RasulNya pasti masuk Surga dan Neraka. 

Ia hanya bisa selalu berdoa memohon hidayah kepada Allah dan 

dikokohkan di atas manhaj Salaf, dan diberi akhir kehidupan yang baik. Ia akan 

berusaha memilih rujukan dalam bacaan, ataupun mendengarkan kajian-kajian 

dari orang yang sudah jelas keilmuannya dalam manhaj Salaf berdasarkan 

rekomendasi dari orang-orang yang terpercaya. Ia akan selektif memilih sumber 

ilmu dalam Agama ini, sebagai bentuk penjagaan terhadap manhaj yang sangat 

berharga bagi dirinya. Seorang pengikut manhaj Salaf akan selalu mengikuti dalil 

al-Quran dan as-Sunnah dengan pemahaman Ulama Salaf, dengan bimbingan para 

Ulama yang nyata-nyata bermanhaj Salaf yang masih hidup sejaman dengannya. 

Ia akan berusaha dan bersemangat menuntut ilmu yang shahih, berusaha 

mengamalkan, berusaha mendakwahkan sesuai kemampuannya, dan bersabar di 

atas manhaj yang haq ini. 

Ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sesama muslim sebagaimana ia 

suka kebaikan itu terjadi untuk dirinya. Karena itu ia bersemangat untuk 

mendakwahkan Ilmu Sunnah yang telah diketahuinya. Ia juga peringatkan 

saudaranya kaum muslimin dari bahaya kesyirikan, kebid‟ahan, dan kemaksiatan 

karena cinta dan sayangnya pada kaum muslimin. 
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Kadang dalam mendakwahkan manhaj Salaf ini ia dicela dan bahkan 

dikafirkan oleh saudaranya sesama muslim, namun ia tidak akan membalas 

mengkafirkan saudaranya itu, selama memang ia masih muslim. 

Dakwah Salaf adalah ajakan kepada Sunnah, sehingga pada dasarnya 

pengikut manhaj Salaf adalah Ahlussunnah. Dakwah Salaf bukanlah ajakan pada 

pribadi atau kelompok maupun golongan tertentu secara ashobiyyah (fanatik 

buta). Telah disampaikan di atas bahwa penamaan „Salaf‟ bukanlah penamaan 

yang mengada-ada, tapi sesungguhnya berasal dari ucapan Nabi, Sahabat beliau, 

dan para Ulama Ahlussunnah setelahnya. 

Jika di masa Nabi, cukup seorang mengatakan: Saya muslim. Karena di 

masa itu hanya ada kafir dan muslim secara dhahir. Tidak ada kebid‟ahan atau 

hal-hal baru yang diada-adakan di masa Nabi. Cukup seorang mengatakan : Saya 

muslim sebagai pembeda dengan orang-orang kafir. 

Namun, saat mulai muncul kebid‟ahan, maka para Sahabat mulai 

memberikan pembeda antara ajaran Islam yang murni dengan ajaran Islam yang 

sudah mulai terkontaminasi dengan kebid‟ahan. Sebagaimana Ibnu Abbas 

memisahkan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid‟ah dalam salah satu 

penafsirannya. 

Saat orang-orang mulai banyak yang senang memahami dalil al-Quran dan 

dalil Sunnah Nabi dengan pikirannya sendiri, atau pemikiran para tokoh-tokoh 

kelompoknya, atau Toriqohyang dipilihnya, maka saat itulah perlu pembeda 

antara pengikut manhaj Salaf dengan yang bukan. Perlu pembeda antara orang-

orang yang memunculkan hal-hal baru dalam Agama ini dengan orang-orang yang 

masih istiqomah tetap mengikuti ajaran Islam yang murni terdahulu. 
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Pertanyaan  paling mendasar  yang muncul kemudian adalah apa yang 

menjadiٙخؽ ٕ ّ  prinsip-prinsip penting atau karakter khas gerakan ini di banding) حٌ

gerakan gerakan lainnya,  Setidaknya ada beberapa prinsip penting dan khas 

gerakan Salafiyang ada kaitanya dengan masalah yang sedang kami 

angkat,meskipun ada prinsip-prinsip lainya,diantara prinsip-prinsip yang terkait 

dengan masalah yang sedang kami angkat adalah:  

 
c. Karakteristik Manhaj Salafi 

a. Ilmu harus bersumber dari dua wahyu (Al-Qur’an dan al Hadith)  

Allah S.W.T. berfirman:  

ُ فٟ ؽٟء  ٕىُ فبْ طٕخصعظ ٛي �����ش ِ ٛ�����١عٛح ٌحشع ٕٛح أه١ع ٓ آِ ٠خ أ٠ٙخ حٌز٠

١َٛ ح٢خش رٌه خ١ش ٚأكغٓ طؤ�� ٚحٌ ����ٛ ٕ ئِ ٕظُ ط ٚحٌشعٛي اْ و شدٖٚ �����  ف

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-nisa‟ 59).   

 
 
Dan Sabda Rasulallah S.A.W. 

ّ٘خ: طنٍٛحرعذ  ُ ؽ١ج١ٓ ٌٓ  ٕظٟ : طشوض ف١ى ٟ فٟ حؿخِغ)وظخ�����  )فللٗ حٌزخٔ

“Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang denganya tidak akan 
sesat selamanya; al-Qur‟an dan al-Sunah” (Disahkan al-Bani dalam 
al-Jami‟)        
 

1. Kembali kepada Al-Qur’an 

Al-Qur‟ān  adalah kitab suci bagi agama Islam. Umat Islam sangat yakin 

dan percaya bahwa Al-Qur‟an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah ta'ala 

yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagian dari rukun iman yang harus di 
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yakini, yang telah diturunkan kepada Nabi kita muhammad Ṣallallahu „alaihi wa 

sallam, melalui perantaraan jibril. Al-Qur‟an merupakan mu‟jizat terbesar 

sepanjang masa. Pertamakali dibukukan di zaman Khalifah Abu Bakar, lalu 

pembukuannya disempurnakan di zaman Khalifah Umar bin Khathab. Sedangkan 

di zaman Khalifah Utsman mulai ditetapkan bentuk hurufnya serta diperbanyak 

sehingga dikenal istilah Rosam Utsmani. Ilmu tata bahasa al-Qur‟an (nahwu dan 

sharaf) mulai diperkenalkan di zaman khalifah Ali bin Abi Thalib. 

Al-Quran adalah wahyu Allah, kebenarannya mutlaq, sebagai mu‟jizat 

yang abadi dan ilmiyah, serta sebagai petunjuk manusia sepanjang zaman. sangat 

lengkap dan sangat sempurna isi kandungannya, bahasanya indah, dan sangat sulit 

bahkan mustahil bisa ditiru dan dipalsukan oleh siapapun dari kalangan jin dan 

manusia, mudah dibaca dan dihafalkan. Keaslian dan kemurniannya dijamin Allah 

ta'ala sampai hari kiamat di bangkitkan Allah ta'ala berfirman: 

 َْ ٛ ٌَلَخفِ ُ  ُٗ َ ٌ أِ�خ  َٚ ٌَْٕخ حٌز�وَْش  ُٓ َٔض�  أِ�خ َْٔل

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan 
Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”. (al-Hijr: 9) 
 
Berbeda dengan kitab kitab yang di turunkan sebelum Al-Qur‟an, 

walaupun kitab kitab tersebut turun dari sisi Allah akan tetapi umat Islam tidak 

menjamin Keaslian dan kemurnian kitab kitab tersebut sebagaimana waktu di 

turunkannya, bahkan tidak ada jaminan dari Allah ta'ala sebagai mana jaminan 

terhadap Al-Qur‟an, sehingga ketika hal itu berlaku kepada kitab kitab tersebut 

maka akan banyak terjadi kemungkinan kemungkinan penyelewengan dan 

penyimpangan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, dan hal ini 

sebagimana di gambarkan di dalam Al-Qur‟an: 
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 ٓ ِِ  ُٗ َٔ ٛ ُ� ٠ُلَش�فُ ِ ػُ ََ هللا� َْ وََ� ٛ َُّع ُْ ٠َْغ ُ ٙ ْٕ �ِ َْ فَِش٠ٌك  َٚلَْذ وَخ  ُْ ٛح ٌَُى ُٕ ِِ ْ ٠ُْئ َْ أَ ٛ َُّع أَفَظَْط

 َْ ٛ ُّ َ ٍ ُْ ٠َْع ُ ٘ َٚ  ُٖٛ ُ ٍ  رَْعِذ َِخ عَمَ
“Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, 
padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka 
mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka 
mengetahui” (Al Baqoroh: 75). 
  
 

ٌَْلك�  َْ ح ٛ ُّ ١ََىْظُ ٌ  ُْ ُ ٙ ْٕ �ِ ْ� فَِش٠ماخ  اِ َٚ  ۖ ُْ ُ ٘ َْ أَرَْٕخَء ٛ ُٗ َوَّخ ٠َعْشِفُ َٔ ٛ َد ٠َعْشِفُ ُُ حٌْىِظَخ ُ ٘ َٓ آط١ََْٕخ حٌ�ِز٠

 َْ ٛ ُّ َ ٍ ُْ ٠َْع ُ ٘ َٚ 
“Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab 
(Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal 
anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian diantara mereka 
menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui”(Al 
Baqoroh: 146). 
 
 
Karenanya Allah Ta'ala memberikan kecelakaan kepada mereka 

sebagaimana ayatnya: 

١ِْ�ا  ٍ َّٕخا لَ ِٗ ػَ ْٚح رِ ١َِؾْظَُش ٌ ِْٕذ هللاِ  ْٓ ِع ِِ َ٘زَح   َْ ْٛ ُ ٌ ْٛ ُ� ٠َمُ ُْ ػُ ِٙ َد رِؤ٠َِْذ٠ْ َْ حٌْىِظَخ ْٛ َٓ ٠َىْظُزُ ًٌ ٌ�ٍ�ِز٠ْ ٠ْ َٛ فَ

 َْ ْٛ ّ�خ ٠َْىغِزُ �ِ  ُْ ُ ٙ �ٌ ًٌ ٠ْ َٚ َٚ  ُْ ِٙ ّ�خ وَظَزَْض أ٠َِْذ٠ْ �ِ  ُْ ُ ٙ �ٌ ًٌ ٠ْ َٛ  فَ
“Sungguh celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan 
mereka sendiri kemudian mengatakan; “Ini dari Allah!” Agar mereka 
mendapatkan dengannya keuntungan yang sedikit! Celakalah mereka 
akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka dan celakalah mereka atas 
apa yang mereka peroleh dari usaha mereka!” (al-Baqarah: 79).  
 
 
Begitulah kondisi kitab kitab sebelum al-Qur‟an tidak bisa di jamin 

keasliannya sehingga ketika terjadi perselisihan di antara mereka, mereka tidak 

dapat solusi yang memuaskan karena rujukannya bukan lagi firman Allah ta'ala 

akan tetapi ucapan manusia tempat salah dan dosa.  

Oleh karenanya hanya dengan kembali kepada al-Qur‟an satu satu nya 

sumber yang paling kuat sebagai rujukan untuk mencari solusi yang paling benar 
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yang di inginkan manusia, karena keberadaan al-Qur‟an masih terjaga keasliannya 

dan kemurniannya, Allah Ta‟ala berfirman: 

َِ ح٢ْخِِش  ْٛ َ١ ٌْ َٚح  ِ َْ رِخهلل� ٛ ُ ٕ ِِ ُْ طُْئ ْْ وُْٕظُ ِٛي اِ َٚحٌش�ُع  ِ ٝ هللا� ٌَ ُٖٚ اِ ٍء فَُشد� ْٟ ٟ َؽ ُْ فِ ْْ طََٕخَصعْظُ فَبِ

٠�ا  ِٚ ُٓ طَؤْ أَْكَغ َٚ َه َخ١ٌْش  ٌِ  َر
“Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 
ia kepada Allah (al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S.. an-Nisaa`: 59). 
 
Allah Ta‟ala berfirman juga: 

 ِ ٝ هللا� ٌَ ُٗ اِ ُّ ٍء فَلُْى ْٟ ْٓ َؽ ِِ  ِٗ ُْ ف١ِ َِخ حخْظٍََفْظُ َٚ 
“Tentang sesuatu yang kalian perselisihkan maka kembalikan 
putusannya kepada Allah (al-Qur‟an)” (Q.S. asy-Syura: 10). 
 
 

 
2. Kembali kepada sunnah 

َِ ح٢ْخِِش  ْٛ َ١ ٌْ َٚح  ِ َْ رِخهلل� ٛ ُ ٕ ِِ ُْ طُْئ ْْ وُْٕظُ ِٛي اِ َٚحٌش�ُع  ِ ٝ هللا� ٌَ ُٖٚ اِ ٍء فَُشد� ْٟ ٟ َؽ ُْ فِ ْْ طََٕخَصعْظُ فَبِ

٠�ا  ِٚ ُٓ طَؤْ أَْكَغ َٚ َه َخ١ٌْش  ٌِ  َر
“Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 
ia kepada Allah (al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S.an-Nisaa`: 59). 
Nabi Shallallahu‟alaihi Wasallam bersabda: 

ٌْخٍَُفَخِء  عُٕ�ِش ح َٚ  ٟ ُْ رِغُٕ�ظِ ١َُْى ٍ ٜ حخْظِ�َفاخ وَؼ١ِشاح، فََع ٞ فََغ١ََش ُْ رَْعِذ ُْٕى ِِ ْٓ ٠َِعْؼ  َِ  ُٗ فَبِٔ�

َٙخ رِخٌٕ�َٛحؿِزِ  ١َْ ٍ ٛح َع ن� َع َٚ َٙخ  َّغ�ُىٛح رِ ، طَ َٓ َٓ حٌش�حِؽِذ٠ ِْٙذ٠�١ َّ ٌْ  ح
“Sesungguhnya sepeninggalku akan terjadi banyak perselisihan. Maka 
hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa ar 
Rasyidin. Peganglah ia erat-erat, gigitlah dengan gigi geraham kalian” 
(HR. Abu Daud 4607, Ibnu Majah 42, dishahihkan al-Albani dalam 
Shahih Sunan Abi Daud ). 
 
 
Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul-Nya 

dengan ancaman-ancaman yang berat, seperti dalam firman-Nya: 
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ِٗ َِخ  �ٌَُٔٛ َٓ ١ِ ٕ ِِ ُّْئ ٌْ ًِ ح ْ  َغ١َْش عَز١ِ ٠َظ�زِ َٚ  ٜ َُٙذ ٌْ ُٗ ح ٌَ  َٓ ْٓ رَْعِذ َِخ طَز١َ� ِِ َٛي  ْٓ ٠ُؾَخلِِك حٌش�ُع َِ َٚ

ِق١شاح َِ عَخءَْص  َٚ  َُ ِٗ ؿََٕٙ� ٍِ ْق ُٔ َٚ  ٝ  طٌََٛ�
“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran 
baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu‟min, 
Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu 
dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu 
seburuk-buruk tempat kembali” (an-Nisaa`: 115). 
 
 

 ٌُ ١ِ ٌ ٌد أَ ُْ عَزَح ُ ٙ ِق١زَ ُ٠ ْٚ ُْ فِظَْٕشٌ أَ ُ ٙ ِق١زَ ْْ طُ ِٖ أَ ِِْش ْٓ أَ َْ َع ٛ َٓ ٠ُخَخٌِفُ ١َلْزَِس حٌ�ِز٠ ٍْ  فَ
“… maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut 
akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (an-Nuur: 63).  
 
 
Bahkan Allah menafikan keimanan dari mereka yang tidak mau tunduk 

kepada ucapan-ucapan dan keputusan-keputusan Rasulullah. 

ُْ كَشَؿاخ  ِٙ ٟ أَْٔفُِغ ٚح فِ ُذ ـِ َ٠ َ� �ُ ُْ ػُ ُ ٙ َ ٕ ََـش ر١َْ َّخ َؽ َن ف١ِ ٛ ُّ ٝ ٠ُلَى� َْ كَظ� ٛ ُ ٕ ِِ َه �َ ٠ُْئ َٚسَر� فَ�َ 

ّاخ ١ِ ٍ ٛح طَْغ ُّ ٠ُغٍَ� َٚ َن١َْض  ّ�خ لَ ِِ 
“Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman 
hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka 
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati 
mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima 
dengan sepenuhnya” (an-Nisaa`: 65). 
 
 
Imam Asy Syafi‟i berkata: 

 ٌٗ ٓ ٛ���������١ٗ ٚعٍُ ٌُ ٠ى ض ٌٗ ٕعش سع ٓ حعظزخٔ عٍٝ أْ ِ ٕخط  أؿّ  حٌ

ٕخط ذ ِٓ حٌ مٛي أك  أْ ٠ذعٙخ ٌ
“Para ulama bersepakat bahwa jika seseorang sudah dijelaskan 
padanya sunnah Rasulullah Shallallahu‟alaihi Wasallam tidak boleh ia 
meninggalkan sunnah demi membela pendapat siapapun” (Diriwayat-
kan oleh Ibnul Qayyim dalam Al I‟lam 2/361. Dinukil dari Ashl Sifah 
Shalatin Nabi, 28 ) 
 
 
Imam Malik berkata: 

ٚحٌٕغش؛  د  ً ِخ ٚحفك حٌىظخ ذ، فخٔ شٚح فٟ سأ٠ٟ؛ فى أّخ أٔخ رؾش أخطت ٚأف١

ٖٛ ٚحٌٕغش؛ فخطشو د  ، ٚوً ِخ ٌُ ٠ٛحفك حٌىظخ ٖٚ  فخز
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“Saya ini hanya seorang manusia, kadang salah dan kadang benar. 
Cermatilah pendapatku, tiap yang sesuai dengan Qur‟an dan Sunnah, 
ambillah. Dan tiap yang tidak sesuai dengan Qur‟an dan Sunnah, 
tinggalkanlah..” (Diriwayatkan Ibnu „Abdil Barr dalam Al Jami 2/32, 
Ibnu Hazm dalam Ushul Al Ahkam 6/149. Dinukil dari Ashl Sifah 
Shalatin Nabi, 27) 
 
 
Ketahuilah kedudukan sunnah sangat berbeda dengan al-Qur‟an walaupun 

dalam hujjah sama selama sunnah tersebut adalah shahih, akan tetapi yang kami 

maksud adalah  keasliannya dan kemurniannya, belum pernah terdengar di kolong 

langit ada manusia yang berani memalsukan satu huruf atau kaliamt yakni 

berupaya merubah satu huruf dari huruf huruf di dalam kitab suci Al-Qur‟an atau 

satu kalimat dari kalimat kalimat di dalam Al-Qur‟an melainkan akan langsung di 

ketahui manusia. akan tetapi hadith-hadith nabi sangat memungkinkan adanya 

pemalsuan pemalsuan, berdasarkan sabdanya:  

“Akan datang di akhir zaman nanti para dajjal dan pendusta, mereka 
mendatangimu dengan hadith-hadith yang belum pernah kamu dengar 
juga belum pernah didengar oleh bapak-bapak kamu, maka berhati-
hatilah kamu dari mereka, jangan sampai mereka menyesatkan kamu 
dan menimbulkan fitnah terhadapmu.” (HR. Muslim). 
 
 
Dari Hudzaifah bin Al-Yaman Radhiyalahu „anhu beliau berkata: "Dahulu 

manusia bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang baik tapi aku bertanya 

kepada beliau tentang hal-hal yang buruk agar jangan sampai menimpaku"  Aku 

bertanya: "Wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah dan 

kejelekan lalu Allah mendatangkan kebaikan (Islam,-pent) ini, apakah setelah 

kebaikan ini akan datang kejelekan ?"  Beliau berkata: "Ya"  Aku bertanya : "Dan 

apakah setelah kejelekan ini akan datang kebaikan?" Beliau menjawab : "Ya, 

tetapi didalamnya ada asap".  Aku bertanya : "Apa asapnya itu ?"  Beliau 

menjawab : "Suatu kaum yang membuat ajaran bukan dari ajaranku, dan 
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menunjukkan (manusia) kepada selain petunjukku. Engkau akan mengenal 

mereka dan engkau akan memungkirinya"  Aku bertanya : "Apakah setelah 

kebaikan ini akan datang kejelekan lagi ?"  Beliau menjawab :"Ya, (akan muncul) 

para dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Barangsiapa yang menerima 

seruan mereka, maka merekapun akan menjerumuskan ke dalam neraka"  Aku 

bertanya : "Ya Rasulullah, sebutkan cirri-ciri mereka kepada kami ?" Beliau 

menjawab : "Mereka dari kulit-kulit/golongan kita, dan berbicara dengan bahasa 

kita"  Aku bertanya : "Apa yang anda perintahkan kepadaku jika aku temui 

keadaan seperti ini"  Beliau menjawab : "Pegang erat-erat jama'ah kaum muslimin 

dan imam mereka"  Aku bertanya : "Bagaimana jika tidak imam dan jama'ah 

kaum muslimin?" Beliau menjawab :"Tinggalkan semua kelompok-kelompok 

sempalan itu, walaupun kau menggigit akar pohon hingga ajal mendatangimu" 

(HR Bukhari 6/615-616 dan 13/35 beserta Fathul Baari. Muslim 12/235-236 

beserta Syarh Nawawi.  Baghowi dalam Syarhus Sunnah 14/14. Dan Ibnu Majah 

2979) 

b. Wahyu (al-Qur’an dan al-Hadith) dalam Memahami Keduanya 

Mengikuti Pemahaman Generasi Salaf 

Salaf, artinya adalah orang-orang terdahulu. Adapun yang dimaksud 

dengan Salafush Ṣalih, dalam istilah ulama adalah orang-orang terdahulu yang 

shalih, dari generasi sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan 

baik, dari generasi tabi‟in, tabi‟ut tabi‟in, dan para ulama Ahlus Sunnah Wal 

Jama‟ah setelah mereka.  

Salafush Ṣalih adalah generasi terbaik umat Islam. Oleh karenanya, 

merupakan kewajiban bagi kita untuk mengikuti pemahaman mereka dalam 
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beragama. Sehingga berbagai macam bid‟ah, perpecahan dan kesesatan dapat 

dijauhi. Karena adanya berbagai macam bid‟ah, perpecahan, dan kesesatan 

tersebut, berawal dari menyelisihi pemahaman Salafush Ṣalih. Menjadi 

keniscayaan, jika seluruh umat Islam, dari yayasan atau organisasi atau lembaga 

apapun, wajib mengikuti pemahaman Salafush Ṣalih dalam beragama. Banyak 

dalil-dalil dari al-Qur‟an dan As Sunnah yang menunjukkan kewajiban mengikuti 

pemahaman SalafushṢalih. Para ulama telah banyak menulis masalah besar ini di 

dalam karya-karya mereka.  

Imam Ibnul Qoyyim di dalam kitab I‟lamul Muwaqqi‟in, menyebutkan 46 

dalil tentang kewajiban mengikuti sahabat (Ibnul Qoyyim al-Jauziyah: dalam 

I‟lamul Muwaqqi‟in) 

Syaikh Salim al-Hilali menulis kitab yang sangat bernilai tentang 

kewajiban mengikuti manhaj Salaf ini di dalam kitab beliau yang berjudul 

Limadza Ikhtartu Manhaj As Salafi?, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia.  

Sekedar untuk memudahkan pemahaman bagi saudara-saudara seiman, 

secara ringkas kami ingin menyampaikan sebagian dalil-dalil yang menunjukkan 

kewajiban mengikuti sahabat dalam beragama. 

 
Dalil dari Al-Qur’an 

Allah berfirman dalam al-Qur‟an:  

ُُ هللاُ  ُ ٙ ٟ ِؽمَخٍق فََغ١َىْف١َِى ُْ فِ ُ ٘ ْٛ فَبِٔ�َّخ  ْ طٌََٛ� اِ َٚ ْٚح  ْ٘ظََذ ِٗ فَمَِذ ح ُْ رِ َِٕظُ آءَح َِ  ً ٛح رِِّْؼ ُٕ َِ ْْ ءَح فَبِ

 ُُ ١ِ ٍ ُ  حٌَْع ١ ِّ ٌغ� َٛ ح ُ ٘ َٚ 
“Maka jika mereka beriman kepada semisal apa yang kamu telah 
beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan 
jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam 
permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari 
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mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui”(Al Baqarah:137). 
Nadhir bin Sa‟id Alu Mubarak berkata: “Allah Yang Maha Suci telah 

menjadikan keimanan, sebagaimana keimanan sahabat dari seluruh sisi, sebagai 

tempat bergantung petunjuk dan keselamatan dari maksiat dan memusuhi Allah. 

Maka, jika manusia beriman dengan sifat ini, dan mengikuti teladan jalan sahabat, 

berarti dia mendapatkan petunjuk menetapi kebenaran. Jika mereka berpaling dari 

jalan dan pemahaman sahabat, maka mereka berada di dalam perpecahan, 

permusuhan dan kemaksiatan kepada Allah dan RasulNya. Dan Allah Maha 

mendengar terhadap pengakuan manusia, bahwa mereka beraqidah dan bermanhaj 

Salafi, Dia mengetahui hakikat urusan mereka. Dan Allah Ta‟ala lebih 

mengetahui. (Diringkas dari kitab al-Mirqah Fii Nahjis Salaf Sabilin Najah, hlm. 

35-36). 

 َْ ٛ ُ ٕ ِِ َٚطُْئ ٕىَِش  ُّ ٌْ ِٓ ح َْ َع ْٛ َ ٙ ْٕ َٚطَ ِٚف  َّعُْش ٌْ َْ رِخ ٚ ُُِش ِ�ٍش أُخْشِؿَْض ٌٍِٕ�خِط طَؤْ ُْ َخ١َْش أُ وُٕظُ

 رِخهللِ 
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma‟ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 
beriman kepada Allah..” (Ali Imran:110).  
 
 
Syaikh Salim Al Hilali berkata: “Allah telah menetapkan keutamaan untuk 

para sahabat di atas seluruh umat. Ini berarti, mereka istiqomah (berada di atas 

jalan luruS dalam segala keadaan; karena mereka tidak pernah menyimpang dari 

jalan yang terang. Allah telah menyaksikan telah menjadi saksi untuk mereka, 

bahwa mereka menyuruh kepada seluruh yang ma‟ruf dan mencegah dari seluruh 

yang munkar. Hal itu mengharuskan menunjukkan bahwa pemahaman mereka 

merupakan argumen terhadap orang-orang setelah mereka”. (Limadza Ikhtartu 

Manhajas Salafi, hlm. 86).  
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ِٗ َِخ  �ٌَُٔٛ َٓ ١ِ ٕ ِِ ُّْئ ٌْ ًِ ح ْ  َغ١َْش عَز١ِ ٠َظ�زِ َٚ  ٜ َُٙذ ٌْ ُٗ ح ٌَ  َٓ ٓ رَْعِذ َِخ طَز١َ� ِِ َٛي  ٓ ٠ُؾَخلِِك حٌش�ُع َِ َٚ

ِق١شاح َِ َعآءَْص  َٚ  َُ ِٗ ؿََٕٙ� ٍِ ْق ُٔ َٚ  ٝ  طٌََٛ�
“Dan barangsiapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya 
dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mu‟min, Kami 
biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan 
Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-
buruknya tempat kembali.”(an-Nisaa‟:115). 
 
 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,”Sesungguhnya, 

keduanya itu (yaitu menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan 

mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu‟min) saling berkaitan. Semua 

orang yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, berarti dia 

mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mu‟min. Dan semua orang yang 

mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mu‟min, berarti dia menentang 

Rasul sesudah jelas kebenaran baginya (Majmu‟ Fatawa: 7/38).  

Pada saat ayat ini turun, belum ada umat Islam selain mereka, kecuali para 

sahabat Raḍiyallahu „anhum. Merekalah orang-orang mu‟min yang pertama-tama 

dimaksudkan ayat ini. Sehingga wajib bagi generasi setelah sahabat mengikuti 

jalan para sahabat Nabi.  

َٟ هللاُ  ِم ٍْ َس ُ رِبِْكغَخ ُ٘ ٛ َٓ حط�زَُع َٓ َٚحْ�َٔقَخِس َٚحٌ�ِز٠ َُّٙخؿِِش٠ ٌْ َٓ ح ِِ  َْ ٛ ُ ٌ �ٚ َْ حْ�َ ٛ ٌغ�خرِمُ َٚح

َه  ٌِ َٙآ أَرَذاح َر َٓ ف١ِ ٌِِذ٠ َٙخُس خَخ ْٔ َٙخ حْ�َ ٞ طَلْظَ ِْـش ُْ ؿَٕ�خٍص طَ ُٙ َ ٌ أََعذ�  َٚ  ُٗ ْٕ ٛح َع ُم ََٚس  ُْ ُ ٙ ْٕ َع

 ُُ ١ ِ  حٌْفَُْٛص حٌَْع
“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) 
diantara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang 
mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah 
menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di 
dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah 
kemenangan yang besar.”(at-Taubah:100). 
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Lihatlah, Allah menyediakan surga-surga bagi dua golongan. Pertama, 

golongan sahabat. Yaitu orang-orang Muhajirin dan Anshar. Mereka adalah 

Salafush Ṣalih generasi sahabat. Kedua, orang-orang yang mengikuti golongan 

pertama dengan baik.  

Jika demikian, maka seluruh umat Islam, generasi setelah sahabat wajib 

mengikuti para sahabat dalam beragama, sehingga meraih janji Allah di atas. Jika 

orang-orang Islam yang datang setelah para sahabat enggan mengikuti jalan 

mereka, siapa yang akan mereka ikuti? Jika bukan para sahabat, tentunya yang 

mereka adalah Ahli Bid‟ah! 

Imam Ibnul Qoyim rahimahullah berkata: “Sisi penunjukan dalil 

(wajibnya mengikuti sahabat), karena sesungguhnya Allah Ta‟ala memuji orang 

yang mengikuti mereka. Jika seseorang mengatakan satu perkataan, lalu ada yang 

mengikutinya sebelum mengetahui dalilnya, dia adalah orang yang mengikuti 

sahabat. Dia menjadi terpuji dengan itu, dan berhak mendapatkan ridha (Allah), 

walaupun dia mengikuti sahabat semata-mata dengan taqlid”(Ibnul Qoyyim al-

Jauziyah: dalam I‟lamul Muwaqqi‟in) 

Dalil dari as-Sunnah: 

Rasulullah Ṣallallahu „alaihi wa sallam bersabda :  

 ُْ ُ ٙ َٔ ٛ ُ ٍ َ٠ َٓ ُ� حٌ�ِز٠ ُْ ػُ ُ ٙ َٔ ٛ ُ ٍ َ٠ َٓ ُ� حٌ�ِز٠ ٟ ػُ  َخ١ُْش حٌٕ�خِط لَْشِٔ
“Sebaik-baik manusia adalah generasiku (yaitu generasi sahabat), 
kemudian orang-orang yang mengiringinya (yaitu generasi tabi‟in), 
kemudian orang-orang yang mengiringinya (yaitu generasi tabi‟ut 
tabi‟in).”(Hadith mutawatir, riwayat Bukhari dan lainnya).  
 
 

Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata: “Nabi Ṣallallahu „alaihi wa 

sallam memberitakan, sesungguhnya sebaik-baik generasi adalah generasi Beliau 

secara mutlak. Itu mengharuskan (untuk) mendahulukan mereka dalam seluruh 
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masalah (berkaitan dengan) masalah-masalah kebaikan”. (Ibnul Qoyyim al-

Jauziyah: dalam I‟lamul Muwaqqi‟in). 

Para sahabat adalah manusia terbaik, karena mereka merupakan murid-

murid Rasulullah SAW. Dibandingkan dengan generasi-generasi sesudahnya, 

mereka lebih memahami al-Qur‟an. Mengapa? Karena mereka menghadiri 

turunnya al-Qur‟an, mengetahui sebab-sebab turunnya. Dan mereka, juga bertanya 

kepada Rasulullahtentang ayat yang sulit mereka fahami.  

Al-Qur‟an juga turun untuk menjawab pertanyaan mereka, memberikan 

jalan keluar problem yang mereka hadapi, dan mengikuti kehidupan mereka yang 

umum maupun yang khusus. Mereka juga sebagai orang-orang yang paling 

mengetahui bahasa al-Qur‟an, karena al-Qur‟an diturunkan dengan bahasa 

mereka. Dengan demikian, mengikuti pemahaman mereka merupakan hujjah 

terhadap generasi setelahnya. 

Rasulullah Ṣallallahu „alaihi wa sallam bersabda : 

 ٞ ُْ رَْعِذ ُْٕى ِِ ْٓ ٠َِعْؼ  َِ  ُٗ ْْ عَْزذاح كَزَِؾ١ّاخ فَبِٔ� اِ َٚ ٌط�خعَِش  ِ  َٚح ّْ ٌغ� َٚح  ِ ٜ هللا� َٛ ُْ رِظَْم ِٚف١ُى أُ

َٙخ  َّغ�ُىٛح رِ َٓ طَ َٓ حٌش�حِؽِذ٠ ِْٙذ٠�١ َّ ٌْ ٌْخٍَُفَخِء ح عُٕ�ِش ح َٚ ُْ رِغُٕ�ِض  ١َُْى ٍ ٜ حخْظِ�َفاخ وَؼ١ِشاح فََع فََغ١ََش

ً� رِْذعٍَش  ُو َٚ ْلذَػٍَش رِْذعَشٌ  ُِ  �ً ْ� ُو ِٛس فَبِ ُِ ْلذَػَخِص حْ�ُ ُِ َٚ  ُْ ا٠ِ�خُو َٚ َٙخ رِخٌٕ�َٛحؿِِز  ١َْ ٍ ٛح َع ن� َع َٚ

 مََ�ٌَشٌ 
“Aku wasiatkan kepada kamu untuk bertaqwa kepada Allah; 
mendengar dan taat (kepada penguasa kaum muslimin), walaupun 
(dia) seorang budak Habsyi. Karena sesungguhnya, barangsiapa hidup 
setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib 
bagi kamu berpegang kepada Sunnahku dan sunnah para khalifah 
yang mendapatkan petunjuk dan lurus. Peganglah dan giggitlah 
dengan gigi geraham. Jauhilah semua perkara baru (dalam agama), 
karena semua perkara baru (dalam agama) adalah bid‟ah, dan semua 
bid‟ah adalah sesat.”(HR Abu Dawud, no. 4607; Tirmidzi 2676; Ad 
Darimi; Ahmad, dan lainnya dari Al „Irbadh bin Sariyah).  
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Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata: “Beliau Ṣallallahu „alaihi wa 

sallam menggabungkan sunnah (jalan, ajaran) para khalifah Beliau dengan 

Sunnahnya. Beliau Shallallahu „alihi wa sallam memerintahkan untuk mengikuti 

sunnah para khalifah, sebagaimana Beliau Ṣallallahu „alaihi wa sallam 

memerintahkan untuk mengikuti Sunnahnya. Dalam memerintahkan hal itu, 

Beliau bersungguh-sungguh, sampai-sampai memerintahkan agar menggigitnya 

dengan gigi geraham. Dan ini berkaitan dengan yang para khalifah fatwakan dan 

mereka sunnahkan (tetapkan) bagi umat, walaupun tidak datang keterangan dari 

Nabi, namun hal itu dianggap sebagai sunnah Beliau Ṣallallahu „alaihi wa sallam. 

Demikian juga dengan yang difatwakan oleh keseluruhan mereka atau mayoritas 

mereka, atau sebagian mereka. Karena Beliau mensyaratkan hal itu dengan yang 

menjadi ketetapan al-Khulafa‟ur Rashidun. Dan telah diketahui, bahwa mereka 

tidaklah mensunnahkannya ketika mereka menjadi kholifah pada waktu yang 

sama, dengan demikian diketahui bahwa apa yang disunnahkan tiap-tiap seorang 

dari mereka pada waktunya, maka itu termasuk sunnah al-Khulafa‟ ar-Roshidin”. 

(Ibnul Qoyyim al-Jauziyah: dalam I‟lamul Muwaqqi‟in)  

Rasulullah Ṣallallahu „alaihi wa sallam bersabda:  

 َٓ عَزِْع١ َٚ ٍع  ٝ ػََ� ٍَ ٟ َع ِ�ظِ َٚطَفْظَِشُق أُ َٓ ٍِِ�شا  عَزِْع١ َٚ  ِٓ ٝ ػِْٕظ١َْ ٍَ ًَ طَفَش�لَْض َع ٟ اِعْشَحث١ِ ِٕ ْ� رَ اِ َٚ

 ِٗ ١َْ ٍ ِ لَخَي َِخ أََٔخ َع َٛي هللا� َٟ ٠َخ َسُع ِ٘  ْٓ َِ َٚ ٛح  ُ ٌ ٟ حٌٕ�خِس اِ�� ٍِِ�شا َٚحِكذَسا لَخ ُْ فِ ُ ٙ �ٍ ٍِِ�شا ُو

 ٟ أَْفلَخرِ َٚ 
 
“Sesungguhnya Bani Israil telah berpecah-belah menjadi 72 agama. 
Dan sesungguhnya umatku akan berpecah-belah menjadi 73 agama. 
Mereka semua di dalam neraka, kecuali satu agama. Mereka 
bertanya:“Siapakah mereka, wahai Rasulullah?” Beliau 
menjawab,“Siapa saja yang mengikutiku dan (mengikuti) sahabatku.” 
(H.R. Tirmidzi, no. 2565).  
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Ketika menjelaskan hubungan hadith ke-3 dengan hadith ke-2 ini, Syaikh 

Salim Al Hilali berkata,”Barangsiapa yang memperhatikan dua hadith itu, ia pasti 

mendapatkan keduanya membicarakan tentang satu masalah. Dan solusinya sama, 

yaitu jalan keselamatan, kekuatan kehidupan, ketika umat (Islam) menjadi jalan 

yang berbeda-beda, maka pemahaman yang haq adalah apa yang ada pada Nabi  

dan para sahabat beliau Radhiyallahu „anhum“ (Syaikh Salim Al Hilali di dalam 

Limadza Nahtaru Manhajus Salaf, hlm. 76.) 

 
Perkataan Sahabat dan Ulama Islam Pentingnya Pemahaman Salaf. 

1. Abdullah bin Masud Radhiyallahu „anhu. Dia membantah orang-orang yang 

menanti shalat dengan membuat halaqah-halaqah (kumpulan orang-orang 

yang duduk melingkar) untuk berdzikir bersama-sama dengan menggunakan 

kerikil dan dipimpin satu orang dari mereka.  

Abdullah bin Masud Radhiyallahu „anhu mengatakan:  

 َُ عٍَ� َٚ  ِٗ ١َْ ٍ ُ َع ٝ هللا� ُْ فٍَ� َ٘ئَُ�ِء َفلَخرَشُ َٔز١ِ�ُى  ُْ ٍََ٘ىَظَُى ّ�ٍذ َِخ أَعَْشَع  َل ُِ ِ�شَ  ُْ ٠َخ أُ ٠ْلَُى َٚ

 َٟ ِ٘ ٝ ٍِِ�ٍش  ٍَ ٌََع  ُْ ِٖ أِ�ُى ٟ ر١َِِذ ٞ َْٔفِغ ُْ طُْىغَْش َٚحٌ�ِز َ ٌ  ُٗ آ١َِٔظُ َٚ  ًَ ُْ طَْز َ ٌ  ُٗ ِٖ ػ١َِخرُ َِ٘ز َٚ  َْ ٚ َٛحفُِش ُِظَ

ِد مََ�ٌٍَش  ٛ رَخ ْٚ ُِفْظَظُِل ّ�ٍذ أَ َل ُِ ْٓ ٍِِ�ِش  ِِ  ٜ َْ٘ذ  أَ
“Celaka kamu, wahai umat Muhammad. Alangkah cepatnya kebinasaan 
kamu! Mereka ini, para sahabat Rasulullah masih banyak, ini pakaian-pakaian 
Beliau belum usang, dan bejana-bejana Beliau belum pecah. Demi Allah Yang 
jiwaku di tanganNya, sesungguhnya kamu berada di atas suatu agama yang 
lebih benar daripada agama Muhammad, atau kamu adalah orang-orang yang 
membuka pintu kesesatan.”(HR Darimi, dishahihkan oleh Syaikh al-Bani 
dalam al-Bid‟ah wa Atsaruha as-Sayi‟ Fil Ummah, hlm. 44). 
 
 

Syaikh Salim Al Hilali berkata: Abdullah bin Mas‟ud telah berhujjah 

terhadap calon-calon Khawarij dengan adanya para sahabat Rasulullah 

diantara mereka. Dan sesungguhnya para sahabat tidak melakukan perbuatan 

mereka. Maka jika perbuatan mereka calon-calon Khawarij itu baik – 
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sebagaimana anggapan mereka – pasti para sahabat Nabi SAW telah 

mendahului melakukannya. Maka, ketika para sahabat tidak melakukannya, 

berarti itu adalah kesesatan. Seandainya manhaj (jalan) sahabat bukanlah 

hujjah atas orang-orang setelah para sahabat, tentulah mereka (orang-orang 

yang berhalaqoh itu) mengatakan kepada Abdulloh bin Mas‟ud: “Kamu laki-

laki, kamipun laki-laki!” (Limadza, hal: 100) 

Abdullah bin Mas‟ud juga pernah berkata: “Sesungguhnya kami 

meneladani, kami tidak memulai. Kami mengikuti (ittiba‟), kami tidak 

membuat bid‟ah. Kami tidak akan sesat selama berpegang kepada atsar 

(riwayat dari Nabi dan sahabatnya)”. (Al-Muntaqa Min Syarh Ushulil I‟tiqad 

Ahlis Sunnah Wal Jama‟ah, hlm. 42, no. 35.) 

2. Abdullah bin Abbas Radhiyallahu „anhu, berkata kepada orang-orang 

Khawarij:  

 ِٓ ِْٕذ حْر ْٓ ِع ِِ  َٚ َٓ َٚحْ�َٔقَخِس  َُّٙخؿِِش٠ ٌْ َُ ح عٍَ� َٚ  ِٗ ١َْ ٍ ُ َع ٝ هللا� ٟ� فٍَ� ِد حٌٕ�زِ ِْٕذ أَْفلَخ ْٓ ِع ِِ  ُْ أَط١َْظُُى

 ُْ ٌْمُْشآ ُْ َٔضََي ح ِٙ ِ١َ ٍ َع َٚ  ِٖ َٚ ِفِْٙش  َُ عٍَ� َٚ  ِٗ ١َْ ٍ ُ َع ٝ هللا� ٟ� فٍَ� ُْ  ,حٌٕ�زِ ُْٕى ِِ  ِٗ ِ ٍ ٠ْ ِٚ ُُ رِظَؤْ َ ٍ ُْ أَْع ُ ٙ َظ  ,فَ ١َْ ٌ  َٚ

ُْ أََكذٌ  ُ ٙ ْٕ ِِ  ُْ  ف١ُِْى
“Aku datang kepada kamu dari sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Muhajirin 
dan Anshar, dan dari anak paman Nabi dan menantu Beliau (yakni Ali bin Abi 
Thalib). al-Qur‟an turun kepada mereka, maka mereka lebih mengetahui 
tafsirnya daripada engkau. Sedangkan diantara kalian tidak ada seorangpun 
(yang termasuk) dari sahabat Nabi.”(Riwayat Abdurrazaq di dalam al- 
Mushonnaf, no. 18678, dan lain-lain.Limadza, hlm. 101-102; Munazharat 
Aimmatis Salaf, hlm. 95-100. Keduanya karya Syaikh Salim al-Hilali). 
 

3. Abul „Aliyah rahimahullah, ia berkata:   

 َُ ُٗ حِْ�عْ�َ ُِ فَبِٔ� ُّغْظَم١ِ ٌْ ِه ح ٌق�شَح ُْ رِخ ١َُْى ٍ َٚ َع  ُٗ ْٕ ْٛح َع ُٖ فَ�َ طَْشغَزُ ْٛ ُّ ََ فَبِرَح طَعٍَ�ّْظُ ْٛح حِْ�عْ�َ ُّ طَعٍَ�

 ُٗ ِٗ أَْفلَخرُ ١َْ ٍ ْٞ َع َٚحٌ�ِز  ُْ ُْ رِغُٕ�ِش َٔز١ِ�ُى ١َُْى ٍ َع َٚ ْ ٠ٕاخ َٚ�َ ِؽَّخ�ا  ُِ َ٠ ََ ْٛح حِْ�عْ�َ ُْ  .َٚ�َ طُلَش�فُ َٚ ا٠ِ�خُو

َنآءَ   ْ َٚحٌْزَ َٓ حٌٕ�خِط حٌَْعذَحَٚسَ  ٟ ر١َْ ٍْمِ ْٟ طُ َٛحَء حٌ�ظِ ْ٘ ِٖ حْ�َ َِ٘ز َٚ 
“Pelajarilah Islam! Jika engkau mempelajarinya, janganlah kamu 
membencinya. Hendaklah engkau meniti Ṣiratal mustaqim (jalan yang 
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lurus, yaitu Islam. Janganlah engkau belokkan Islam ke kanan atau ke 
kiri. Dan hendaklah engkau mengikuti Sunnah Nabimu dan yang 
dilakukan oleh para sahabatnya. Dan jauhilah hawa nafsu-hawa nafsu 
ini (yakni bid‟ah-bid‟ah) yang menimbulkan permusuhan dan 
kebencian antar manusia.”(Al-Muntaqa Min Syarh Ushulil I‟tiqad Ahlis 
Sunnah Wal Jama‟ah, hlm. 34, no. 5).  

 
 

4. Muhammad bin Sirin rahimahullah, ia berkata:  

ٝ ح�َْػَشِ  ٍَ ْٛح َع ٌط�ِش٠ِْك َِخ وَخُٔ ٝ ح ٍَ ُْ َع ُ ٙ َْ أَٔ� ْٚ ْٛح ٠ََش  وَخُٔ
“Orang-orang dahulu mengatakan, sesungguhnya mereka (berada) di 
atas jalan (yang lurus selama mereka meniti athar (riwayat Salafush 
Ṣalih).”(Al-Muntaqa Min Syarh Ushulil I‟tiqad Ahlis Sunnah Wal 
Jama‟ah, hlm. 42, no. 36). 
 
 

5. al-Auza‟i rahimahullah, ia berkata:  

ٌغ�ٕ�ِش  ٝ ح ٍَ َه َع َُ  ,حِفْزِْش َْٔفَغ ْٛ ٌْمَ َ  ح َٚلَ ُغ  ْ  َك١ْ ُٗ  ,َٚلِ ْٕ ّ�خ وَف�ْٛح َع ُو � َع َٚ ْٛح  ُ ٌ َّخ لَخ ًْ رِ  ,َٚلُ

 ُْ ُ ٙ عََع َٚ َه َِخ  ُٗ ٠َغَُع ٌِِق فَبِٔ� ٌقَخ َه ح ًَ عٍََفِ ْه عَز١ِْ ٍُ  َٚحْع
“Sabarkanlah dirimu (berada) di atas Sunnah. Berhentilah di tempat 
orang-orang itu (Ahlus Sunnah, Salafush Ṣalih) berhenti. Katakanlah 
apa yang mereka katakan. Diamlah apa yang mereka diam. Dan 
tempuhlah jalan Salaf (para pendahulu)mu yang shalih, karena 
sesungguhnya akan melonggarkanmu apa yang telah melonggarkan 
mereka.”(al-Muntaqa Min Syarh Ushulil I‟tiqad Ahlis Sunnah Wal 
Jama‟ah, hlm. 56; al-Ajuri di dalamasy-Syari‟ah, hlm. 58; Limadza, 
hlm. 104). 
 
 
Dalam membantah bid‟ah, al-Auza‟i rahimahullah juga menyatakan: 

Seandainya bid‟ah ini baik, pasti tidak dikhususkan kepada engkau tanpa 

(didahului) orang-orang sebelummu. Karena sesungguhnya, tidaklah ada kebaikan 

apapun yang disimpan untukmu karena keutamaan yang ada pada kamu tanpa 

(keutamaan) mereka (Salafus Ṣalih). Karena mereka adalah sahabat-sahabat 

NabiNya, yang Allah telah memilih mereka. Dia mengutus NabiNya di kalangan 

mereka. Dan Dia mensifati mereka dengan firmanNya. 
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ـ�ذاح  ُْ ُسو�عاخ ُع ُ ٘ ُْ طَشَح ُ ٙ َ ٕ آُء ر١َْ َّ ٝ حٌْىُف�خِس ُسَك ٍَ ُٗ أَِؽذ�آُء َع ََِع  َٓ َٚحٌ�ِز٠ ُٛي هللاِ  ُ  س�ُع ّ�ُذ ِ�َل

َٛحٔاخ ْم َِٚس َٓ هللاِ  �ِ نْ�ا  َْ فَ ٛ  ُ  ٠َزْظَ
“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia 
adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih-sayang sesama 
mereka; kamu lihat mereka ruku‟ dan sujud mencari karunia Allah dan 
keridhaanNya.”(al-Fath: 29)(8).  
 

6. Imam Abu Hanifah rahimahullah, berkata: 

ِد هللاِ  َُ  ,آخُُز رِىِظَخ عٍَ� َٚ  ِٗ ١َْ ٍ ُ َع ٝ هللا� ِٛي هللاِ فٍَ� ُْ أَِؿْذ فَغ�ٕ�ِش َسُع َ ٌ َّخ  ِد  ,فَ ٟ وِظَخ ُْ أَِؿْذ فِ َ ٌ  ْْ فَبِ

 ِٗ ِْٛي أَْفلَخرِ ِٗ آخُُز رِمَ ِ ٌ ٛ ْٓ ؽِجْضُ  ,هللاِ َٚ�َ ع�ٕ�ِش َسُع َِ َْٛي  أََدُع لَ َٚ  ُْ ُ ٙ ْٕ ِِ ْٓ ؽِجُْض  َِ ِْٛي   ,آخُُز رِمَ

 ُْ ِ٘ ِْٛي َغ١ِْش ٝ لَ ٌَ ُْ اِ ِٙ ِ ٌ ْٛ ْٓ لَ ِِ  َٚ�َ أَخُْشُؽ 
“Aku berpegang kepada Kitab Allah. Kemudian apa yang tidak aku 
dapati (di dalam Kitab Allah, maka aku berpegang) kepada Sunnah 
Rasulullah Ṣallallahu „alaihi wa sallam. Jika aku tidak dapati di dalam 
Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, aku berpegang kepada perkataan-
perkataan para sahabat beliau.Aku akan berpegang kepada perkataan 
orang yang aku kehendaki. Dan aku tinggalkan perkataan orang yang 
aku kehendaki diantara mereka. Dan aku tidak akan keluar dari 
perkataan mereka kepada perkataan selain mereka.”(Riwayat Ibnu 
Ma‟in dalam Tarikh-nya, no. 4219. Dinukil dari Manhajas-Salafi „Inda 
Syaikh Nashiruddin al-Albani, hlm. 36, karya „Amr Abdul Mun‟im 
Salim). 

 
 
7. Imam Malik bin Anas rahimahullah. 

Imam Ibnul Qoyyim menyatakan, bahwa Imam Malik  berdalil dengan 

ayat 100, surat At Taubah, tentang kewajiban mengikuti sahabat. (9) 

8. Imam Syafi‟i rahimahullah, berkata:  

 ِٓ َد٠ْ ْٛ ُْٛؿ َِ ٌغ�ٕ�شُ  ِٚ ح ُد أَ َْ حٌْىِظَخ َّخ ,َِخ وَخ ِٙ ٌع اِ�� رِخط�زَخِع ْٛ َِْمطُ َّخ  ُ ٙ َِّع ْٓ َع َِ  ٝ َ ٍ فَبِرَح  ,فَخٌْعُزُْس َع

 ُْ ُ ٙ ْٕ ِِ َِٚكٍذ   ْٚ َُ أَ عٍَ� َٚ  ِٗ ١َْ ٍ ُ َع ٝ هللا� ٟ� فٍَ� ِد حٌٕ�زِ ًِ أَْفلَخ ٠ْ ِٚ ٝ أَلَخ ٌَ َه فِْشَٔخ اَ ٌِ ْٓ َر ُْ ٠َُى َ ٌ 
 

“Selama ada Al Kitab dan As Sunnah, maka alasan terputus atas siapa 
saja yang telah mendengarnya, kecuali dengan mengikuti keduanya. 
Jika hal itu tidak ada, kita kembali kepada perkataan-perkataan para 
sahabat Nabi Ṣallallahu „alaihi wa sallam, atau salah satu dari 
mereka.”(10).  
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9. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, ia berkata:  

ْٕذََٔخ ٌغ�ٕ�ِش ِع ُْٛي ح ٝ أُُف ٍَ ُْ  :َع ِٙ َٚحْ�ِلْظِذَحُء رِ ِٛي هللاِ  ُد س�ُع ِٗ أَْفلَخ ١َْ ٍ َْ َع َّخ وَخ ُه رِ َّغ� َٚ  ,حٌظ�

ً� رِْذعٍّش مَ�ٌََشٍ  ,طَْشُن حٌْزَِذعِ   …َٚ ُو
“Pokok-pokok Sunnah menurut kami adalah: berpegang kepada apa 
yang para sahabat Rasulullah berada di atasnya, meneladani mereka, 
meninggalkan seluruh bid‟ah. Dan seluruh bid‟ah merupakan kesesatan 
…”(Riwayat al-Lalikai; al-Muntaqa Min Syarh Ushulil I‟tiqad Ahlis 
Sunnah Wal Jama‟ah, hlm. 57-58). 
 
 
Demikianlah penjelasan singkat mengenai kewajiban yang harus ditempuh 

oleh kaum Muslimin. Bahwa meniti jalan SalafusṢalih merupakan kebenaran. 

Sehingga jalan-jalan lainnya merupakan kesesatan. Bukankah selain kebenaran 

kecuali kesesatan? 

Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalanNya yang 

lurus, mengikuti al-Kitab, as-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. 

 
c. IslamTelah Sempurna (tidak perlu penambahan dan pengurangan dalam 

seluruh aspek kehidupan.) 

Allah SWT Berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke 3: 

ُ����د٠ٕخ فّٓ  ظٟ ٚسم١ض ٌى ١ىُ ٔعّ ٚأطّّض عٍ ٕىُ  وٍّض ٌىُ د٠ َ أ ٛ ١ ح ٌ

ُ  حمطش فٟ ِخّقش غ١ش ِظـخٔ  �ػُ ف����غفٛس سك١
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 
Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-riḍai Islam itu jadi 
agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa 
sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” 
 
 

Rasulallahi SAW Bersabda: 

ُ ٓ�����لذ ر١ٕض ٌى ذوُ ِ ٠زع ٚ ُ اٌٟ حٌـٕش  سٚحٖ حرٓ ِخؿش فٟ )ِخ ِٓ ؽٟء ٠مشرى

ٕٗ ٕ  )ع
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“Tidak ada sesuatu yang buat mendekatkan ke surga dan menjauhkan 
dari neraka kecuali telah aku jelaskan kepada kalian” (H.R. Ibnu Majah 
dalam sunannya). 
 

d. Pembaharuan Islam diartikan(Tasfiyah)  

Tasfiyah yaitu mengembalikan  ajaran agama Islam sebagaimana yang 

telah di amalkan oleh generasi pendahulu, dan mendidik (mentarbiyah) umat 

Islam diatas ajaran tersebut, dua hal inilah (Tasfiyah dan Tarbiyah) yang menjadi 

asas perjuangannya, karena dengan dua hal itulah yang akan mengembalikan umat 

kepada kejayaannya. Rasulallah S.A.W. Bersabda; 

د حٌزمش, ارآ طزآ٠عُظ رخٌع١ٕش ُ أرٔخ ُ حٌـٙخد, ٚسم١ُ رخحصسع, ٚحخزط عٍ����, ٚطشوظ

١ىُ ر٢ ٕىُ , عٍ اٌٟ د٠ ٕىُ كظٟ طشؿعٛح  ٚد)٠ٕ٢ضعٗ ع رٛ دح  ٣ٓٓ٦سلُ    (سٚحٖ أ
 
“Jika kalian telah berjual beli dengan cara „inah dan kalian telah sibuk 
dengan peternakan kalian dan puas dengan dengan perkebunan kalian 
dan kalian telah meninggalkan perjuangan di jalan Allah, Allah akan 
timpakan kehinaan dan tidak akan dicabut kehinaan itu sehingga kalian 
kembali kepada agama kalian (Qur‟an dan haditht).” (H.R. Abu Dawud 
no: 3006 dari Abdullah Bin Umar).  
 
 
Yang berdalilkan dengan kata-kata” ُٕى ٌٟ د٠ عٛح ا ٕىُ كظٟ طشؿ ٗ ع  Tidak ”٠٢ٕضع

akan dicabut kehinaan itu sehingga kalian kembali kepada agama kalian (Qur‟an 

dan haditht). 

Syaikh Abdurrahman bin Yahya Al Mu‟allimi berkata : “Beberapa orang 

yang arif tentang Islam dan ikhlas kepada Allah telah banyak menetapkan dan 

menjelaskan bahwa setiap perkara yang menimpa kaum Muslimin berupa 

kelemahan, kerendahan, dan penyelewengan, penyebabnya adalah jauhnya 

mereka dari pemahaman Islam yang benar. Hal itu terjadi karena beberapa faktor 

berikut : 
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1. Tersamarnya Agama dengan perkara-perkara yang bukan dari Agama 

(bid‟ah). 

2. Lemahnya keyakinan terhadap apa yang benar-benar dari Agama. 

3. Tidak diamalkannya hukum-hukum Agama.” 

Dari sini berarti dalam memperbaiki keadaan umat Islam kita tidak lepas dari dua 

amalan besar, yaitu : 

Pertama, membersihkan dan memurnikan Islam dari hal-hal yang 

mengaburkannya seperti bid‟ah-bid‟ah, khurafat, dan berbagai macam 

pemahaman-pemahaman yang menyeleweng. Inilah yang kita maksudkan dengan 

taṣfiyah . 

Kedua, mendidik dan membina kaum Muslimin untuk meyakini dan 

mengamalkan Islam yang murni tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan 

tarbiyah. 

Pentingnya Taṣfiyah  (Pembersihan) 

Sesungguhnya Agama dibangun di atas ilmu dan amal, maka ketika ilmu 

tersebut tidak dalam keadaan jernih dan tidak bersih dari syubhat-syubhat dan 

bid‟ah-bid‟ah, bangunan Agama tersebut tidak seperti apa yang ada pada generasi 

pertamanya. Allah Subhanahu wa Ta‟ala dengan hikmah-Nya menjaga ilmu ini 

dan memilihkan pula para pembawa-pembawa ilmu ini adalah orang-orang yang 

jujur dan adil yang selalu menjaga dan membersihkan ilmu tersebut dari 

kerancuan-kerancuan yang mengaburkannya. Rasulullah Ṣallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda : 

“Ilmu (Agama) ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil dari setiap 

generasi. Mereka membersihkan (ilmu tersebut) dari penyelewengan orang-orang 
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ghuluw (melampaui batas, kedustaan orang-orang bathil, dan penafsiran orang-

orang jahil.” (Hadith hasan) 

Yang dimaksud ilmu dalam hadith ini adalah ilmu Agama. Sebagaimana 

dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirrin rahimahullah : Sesungguhnya ilmu 

ini adalah Agama, maka lihatlah dari siapakah kalian mengambil Agama kalian. 

(Atsar riwayat Muslim dalam Muqadimah Shahih-nya) 

Ibnul Qayyim berkata tentang hadith ini : “Beliau Ṣallallahu „alaihi wa 

sallam mengkabarkan bahwa ilmu yang disampaikannya akan dibawa oleh orang-

orang adil dari umatnya di setiap generasi agar tidak hilang dan tidak lenyap.” 

(Miftah Darus Sa‟adah 1/163) 

Dari sini kita tahu bahwa peranan para pembawa ilmu –atau seringkali 

disebut dengan ulama dan para pewaris Nabi– adalah menegakkan tiga perkara : 

1) Memberantas ghuluw (sikap ekstrim). 

2) Membantah kebathilan. 

3) Mengentaskan kebodohan. 

Al-„Allamah Shiddiq Hasan Khan ketika menjelaskan hadith ini 

mengatakan : “Yang dimaksud adalah ilmu kitab dan sunnah yang akan dibawa 

dari setiap generasi yang datang setelah Salaf oleh orang-orang yang adil dari 

mereka yaitu para perawinya.” 

Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid hafidhahullah berkata : 

1) Tahriful Ghalin adalah perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang 

melampaui batas dalam masalah Agama. Sedangkan tahrif adalah merubah 

hak dengan kebathilan dengan cara merubah lafadz atau maknanya. 
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2) Intihalul Mubtilin adalah kedustaan ahlul bathil. Sedangkan intihal adalah 

mengaku sesuatu ucapan atau syair-syair bagi dirinya dengan dusta padahal itu 

hasil karya orang lain. Dalam hadith ini, kalimat tersebut sebagai ungkapan 

kedustaan. 

3) Ta‟wilul Jahilin yaitu menakwilkan tanpa ilmu dan pemahaman yang benar 

terhadap ayat-ayat dan hadith-hadith serta memalingkan dari makna 

dhahirnya. 

Hadith ini sebagai dalil yang jelas tentang pujian (ta‟dil) terhadap Ahlul Hadith 

melalui lisan Rasulullah Nabiyurrahmah Ṣallallahu „alaihi wa sallam.” (Taṣfiyah  

wa Tarbiyah halaman 25-26) 

Maka kita katakan bahwa hadith ini juga merupakan dalil yang jelas 

terhadapmanhajtaṣfiyah . Berarti taṣfiyah  ini merupakan jalan dan metode 

dakwah Ahlil Hadith sebagaimana dikatakan oleh beliau dalam kitab tersebut. 

Para ulama Ahlul Hadith tetap istiqamah dalam sunnah dan tetap membersihkan 

dan memurnikan Islam dari berbagai macam bid‟ah walaupun mereka 

mendapatkan tantangan dan ujian-ujian yang berat. 

Kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal istiqamah dalam membantah fitnah 

khalqul Qur‟an (anggapan bahwa al-Qur‟an itu makhluk) sehingga beliau 

dipenjara dan disiksa. Tapi ketika al-Marwazi, salah seorang muridnya masuk 

menemui beliau dan berkata : “Wahai Ustadz, bukankah Allah berfirman : 

Dan janganlah kalian bunuh diri-diri kalian. (an Nisa‟ : 29) Kita paham 

bahwa ucapan Marwazi ini mengharapkan agar Imam Ahmad mengalah dan 

beliau tidak binasa. Tapi apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Beliau berkata 

: “Wahai Marwazi, keluarlah dan perhatikanlah apa yang engkau lihat!” Marwazi 
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berkata : “Lalu aku keluar di sekitar istana khalifah, maka aku melihat manusia 

yang tidak dapat dihitung jumlahnya kecuali oleh Allah. Di tangan mereka 

terdapat pena dan lembaran-lembaran serta tinta.” Maka aku bertanya kepada 

mereka : “Apa yang kalian kerjakan?” Mereka menjawab : “Kami menunggu apa 

yang akan diucapkan imam untuk kami tulis.” Aku katakan kepada mereka: 

“Tetaplah ditempat kalian.” Maka beliau segera masuk menemui Imam Ahmad 

bin Hanbal kemudian berkata kepadanya : “Aku melihat orang-orang dengan 

kertas dan pena di tangan mereka menunggu apa yang akan engkau ucapkan untuk 

mereka tulis.” Berkata Imam Ahmad : “Wahai Marwazi, apakah aku akan 

menyesatkan semuanya?! Tidak! Biarlah aku binasa tanpa menyesatkan mereka.” 

(Manaqibul Imam Ahmad halaman 330, dalamTaṣfiyah wat Tarbiyah Syaikh Ali 

Hasan Abdul Hamid halaman 13) 

Demikianlah ketegaran beliau dalam membersihkan atau mentaṣfiyah  Al 

Islam dari penyelewengan-penyelewengan walaupun diri beliau sebagai 

taruhannya. Oleh karena itu ketika ada seseorang yang berkata kepadanya: 

“Semoga Allah menghidupkan engkau di atas Islam.” Beliau menjawab : “Dan 

sunnah.” Yang demikian karena beliau mengerti bahwa umat Islam telah berpecah 

dalam berbagai firqah. Maka beliau melengkapi do‟anya dengan kata-kata : “Dan 

sunnah.” Maksudnya di atas Islam dan sunnah yang tidak dicampuri oleh berbagai 

macam bid‟ah. 

Inilah barangkali yang dikatakan oleh Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid 

dalam kunjungan beliau ke Indonesia bahwa hidayah ada dua macam, yaitu : 

1. Hidayah ila (kepada) Islam. 

2. Hidayah fi (di dalam) Islam. 
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Seorang yang mendapatkan hidayah ke dalam Islam belum tentu 

mendapatkan hidayah di dalam Islam. Untuk lebih jelasnya kita contohkan 

sebagai berikut, kalau seorang kafir mendapatkan hidayah kemudian masuk Islam, 

belum tentu dia mendapatkan hidayah di dalam Islam kepada sunnah. Seringkali 

mereka justru mengikuti aliran-aliran sesat dan pemahaman-pemahaman yang 

bid‟ah. Maka Imam Ahmad seringkali berdoa dengan doa : Ya Allah, matikanlah 

kami di atas Islam dan Sunnah. 

Coba kita simak kembali ucapan Abdurrahman Abdul Khaliq di atas, 

kemudian kita bandingkan dengan sikap Imam Ahmad dan para Ahlul Hadith. 

Kita betul-betul melihat perbedaan yang sangat jelas. Imam Ahmad dan Ahlil 

Hadith menerapkan manhajtaṣfiyah, sedangkan Abdurrahman dan para muqallid-

nya menebarkan fitnah pengkaburan dan penipuan. Hal itu ditunjukkan oleh 

syubhat ucapan mereka terhadap kebid‟ahan ahlil bid‟ah bahwa : “Mereka pun 

punya dalil.” Yang membawa orang awam kepada kebingungan dan 

ketidakjelasan. Ini dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ucapan tersebut 

merupakan kedustaan yang nyata. Karena pada hakikatnya ayat yang 

diselewengkan, hadith yang disalahgunakan, atau hadith-hadithḍaif dan palsu 

tidaklah dikatakan sebagai dalil. Atsar yang kita sebut di atas menunjukkan bahwa 

para Ahlil Hadith pembawa ilmu ini justru membersihkan ilmu Agama ini dari 

semua itu. 

Kalau demikian maka : 

1) Riwayat-riwayat yang diselewengkan oleh beberapa kelompok dakwah untuk 

membaiat pemimpin mereka juga bukan merupakan dalil. 
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2) Ayat-ayat yang ditakwilkan oleh para Khawarij Gaya Baru untuk 

mengkafirkan kaum Muslimin tidaklah dikatakan dalil. 

3) Kedustaan-kedustaan dan hadith-hadith palsu yang dibuat oleh orang-orang 

Syiah dan yang sejenisnya sama sekali tidak pantas dikatakan dalil. 

Dari sini kita ketahui betapa besar bahaya ucapan mereka tadi yang secara 

sadar atau tidak mereka telah menipu orang-orang awam. Juga dari sini kita tahu 

betapa pentingnya manhajtaṣfiyah  yang dengannya akan menjadi jelas dan terang 

mana yang haq dan mana yang bathil, mana yang sunnah dan mana yang bid‟ah, 

sehingga setelah itu atau bersamaan dengan itu tarbiyah (pendidikan) kepada 

umat dilaksanakan di atas kejelasan. 

Taṣfiyah  Dalam Segala Bidang 

Agama ini telah sampai kepada kita melalui dua wahyu, Al Kitab dan as- 

Sunnah. Keduanya datang dalam keadaan jernih, bersih dari kotoran kesyirikan, 

kebathilan, dan kebid‟ahan. Namun ketika manusia bertambah jauh dari jalan 

Ahlul Hadith dalam memahami keduanya, mereka terjatuh ke dalam berbagai 

macam kebathilan. 

Dalam masalah akidah, sebagian mereka terjatuh dalam penyelewengan 

asma‟ dan sifat-sifat Allah, menolak atau menyerupakan Allah dengan makhluk-

Nya. Bahkan sebagian mereka mewajibkan ta‟wil. Di antara ucapan bathil 

mereka: Semua nash (ayat ataupun hadith) yang mengesankan penyerupaan (Allah 

dengan makhluk-Nya) ta‟wilkanlah atau tafwiẓkanlah. Dan tujukanlah sebagai 

pensucian. 

Ta‟wil yang dimaksud adalah memalingkan sesuatu dari makna 

sebenarnya. Sedangkan tafwiẓ adalah menyerahkan makna sesuatu kepada Allah 
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(hanya Allah yang mengetahuinya), padahal al-Qur‟an diturunkan dengan bahasa 

Arab untuk dapat dipahami. 

Demikian pula kalau kita bertanya kepada orang-orang yang telah terjun 

sebagai juru dakwah apalagi orang-orang awam dengan pertanyaan : “Di manakah 

Allah?” Kita akan mendapatkan jawaban sebagian mereka : “Di mana-mana, di 

hatiku, dan tidak di mana-mana.” Atau bahkan dengan marah menyalahkan 

pertanyaan tersebut. Sedikit sekali yang menjawab dengan benar bahwa Allah 

berada di langit di atas „Arsy-Nya. 

Saudaraku para pembaca, kejadian ini menunjukkan betapa jauhnya 

mereka dari pemahaman akidah yang benar dan sekaligus menunjukkan bahwa 

pemikiran mereka terkotori oleh keyakinan-keyakinan bid‟ah yang dimasukkan ke 

dalam Islam. Dalam masalah as-Sunnah (kita telah paham bahwa) telah sampai 

kepada kita riwayat-riwayat melalui sanad-sanad (rantai para rawi) dalam kitab-

kitab yang telah dikenal, baik dalam bentuk musnad (yang disusun berdasarkan 

sanad), sunan (yang disusun berdasarkan masalah-masalah fiqh), shahih (yang 

telah dipisahkan hadith-hadithḍaif darinya), dan bentuk kitab-kitab hadith lainnya. 

Para ulama Ahlul Hadith telah berjasa besar dalam masalah ini. Generasi 

pertama mereka mengumpulkan semua ucapan-ucapan Rasulullah Ṣallallahu 

„alaihi wa sallam kemudian mencatatnya. Seperti lembaran-lembaran catatan para 

shahabat yang kemudian generasi berikutnya mengumpulkannya dari para 

shahabat, baik secara langsung ataupun dengan melalui catatan mereka. Kemudian 

generasi selanjutnya mengumpulkan semua ucapan dengan sanadnya, baik yang 

marfu‟ (sampai kepada Rasulullah Ṣallallahu „alaihi wa sallam) ataupun yang 

mauquf (berhenti sampai ucapan para shahabat). Inilah yang sering diistilahkan 
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dengan kitab-kitab jami‟. Kemudian mulai disusun berdasarkan nama-nama 

shahabat yang meriwayatkan ataupun berdasarkan bab-bab fiqh dengan tetap 

dicantumkan silsilah para perawinya. Semua itu untuk memudahkan kaum 

Muslimin melihat kebenaran hadith dari Rasulullah Ṣallallahu „alaihi wa sallam. 

Setelah itu muncul para ulama yang berusaha memeriksa siapa para perawi 

tersebut dan bagaimana kejujurannya, agamanya, hapalannya, dan lain-lain. 

Kemudian dikumpulkan dalam kitab-kitab khusus yaitu kitab-kitab Rijalul Hadith. 

Juga bermunculan para ulama yang berusaha mengumpulkan hadith-hadith yang 

shahih dan dikhususkan dalam kitab-kitab shahih seperti Shahih Bukhari dan 

Shahih Muslim. 

Demikianlah mereka berusaha mentaṣfiyah  dengan mengkaji, meneliti, 

kemudian memisahkan mana hadith-hadith yang benar-benar dari Rasulullah 

Ṣallallahu „alaihi wa sallam dan mana yang bukan, mana yang shahih, hasan, 

dlaif, atau palsu. Sungguh upaya mereka ini merupakan amal yang besar karena 

berkaitan dengan semua bidang yang lain dalam Agama ini. Penyelewengan yang 

terjadi dalam masalah akidah seringkali disebabkan oleh penggunaan riwayat-

riwayat yang lemah dan palsu. Demikian pula bid‟ah-bid‟ah yang terjadi dalam 

hukum-hukum syariat yang faktor utamanya adalah hadith-hadith yang bukan dari 

Rasulullah Ṣallallahu „alaihi wa sallam. Di dalam tafsir al-Qur‟an pun banyak 

dijumpai penafsiran-penafsiran yang menyeleweng dan keliru karena 

bersandarkan kepada kisah-kisah Israiliyat dan riwayat-riwayat yang lemah. 

Termasuk juga taṣfiyah  terhadap sunnah adalah membantah bid‟ah-bid‟ah yang 

muncul yang sudah dianggap sebagai sunnah karena bid‟ah-bid‟ah inilah yang 

menjadikan sunnah terlihat keruh dan kabur. Para Salafiyun (penerus jejak Salafus 
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Ṣalih) –alhamdulillah– terus memperingatkan umat dari bid‟ah-bid‟ah dan 

menjelaskan kepada umat perkara-perkara yang dianggap sunnah, ternyata dia 

adalah tambahan ide-ide manusia. Mereka berulang-ulang menjelaskan bahwa 

syariat Islam telah sempurna dan tidak memerlukan tambahan atau pun perubahan 

apalagi pengganti. Mereka terus berjalan di atas keyakinan terhadap ucapan Allah: 

Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah Aku 

sempurnakan pula nikmat-Ku atasmu serta Aku riḍai Islam sebagai agamamu. (al- 

Maidah : 3) 

Bahkan para da‟i Ahlus Sunnah, Salafiyun, sejak dahulu selalu membuka 

majlis-majlis mereka khususnya dalam khutbah Jum‟at dengan pembukaan yang 

disunnahkan oleh Rasulullah Ṣallallahu „alaihi wa sallam yang di antara 

kalimatnya berbunyi :Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku 

dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk sesudahku. Peganglah dan 

gigitlah dengan geraham kalian. Dan hati-hatilah dengan perkara baru yang diada-

adakan karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan (dalam Agama, 

pent.) adalah bid‟ah. 

Seakan-akan kalimat-kalimat ini adalah syi‟ar dan ciri khas Ahlus Sunnah 

di sepanjang masa. 

 
Taṣfiyah  Dalam Bidang Tafsir 

Tafsir adalah ilmu yang luas yang tidak pantas untuk dimasuki kecuali 

oleh orang yang mengerti al-Kitab dan as-Sunnah, paham bahasa Arab, 

mengetahui nasikh dan mansukhnya, serta mengerti adab al-Qur‟an dan hukum-

hukumnya. Tetapi kenyataan yang kita lihat sekarang ini seperti ucapan Syaikhul 

Islam rahimahullah : “Di dalam buku-buku yang dinamakan oleh kebanyakan 
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orang tafsir ini terdapat banyak sekali nukilan-nukilan yang mengatasnamakan 

Salaf dengan dusta dan ucapan atas nama Allah dan Rasul-Nya padahal semata-

mata pendapatnya. Bahkan ternyata hanya syubhat dari qiyas atau syubhat sastra 

… (hingga ucapan beliau) … telah diketahui pula bahwa di dalam buku-buku 

tafsir banyak sekali nukilan-nukilan dari Ibnu Abbas yang ternyata dusta dari 

riwayat al-Kalbi dari Abi Shalih dan lainnya. Maka harus ada pembenaran nukilan 

agar hujjah menjadi tegak.” (Majmu‟ Fatawa 6/389) 

Kita berikan contoh satu kisah yang hampir semua kitab tafsir memuatnya, 

yaitu kisah seorang shahabat yang mulia, Tsa‟labah bin Hatib. Mereka 

menyebutkan bahwa dia seorang shahabat yang berjanji kepada Allah jika dia 

mendapatkan rizki akan berinfaq di jalan Allah. Kemudian Allah memberikan 

kepadanya harta, tetapi dia tidak menunaikan janjinya dan tidak mau membayar 

zakat hartanya. Maka para shahabat lain mensifatinya dengan kemunafikan karena 

Rasulullah Ṣallallahu „alaihi wa sallam tidak mau menerima zakatnya, tidak pula 

Umar dan Abu Bakar hingga dia meninggal di masa khalifah Utsman bin Affan 

radliyallahu „anhu. 

Tidak samar lagi bahwa kisah ini merupakan pelecehan terhadap seorang 

shahabat yang ikut perang Badar. Sedangkan kita mengetahui bagaimana jaminan 

Allah terhadap Ahli Badr (Lihat pembahasan “Shahabat Bukan Munafik”, salafy 

IV tahun I rubrik Akidah).Hal tersebut terjadi karena penukilan riwayat yang 

lemah dan tidak jelas. Para pakar Ahlul Hadith telah menjelaskan kelemahan 

riwayat kisah ini seperti Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 3/266, al-Iraqi dalam 

Takhrij al-Ihya‟ 3/366, al-Manawi dalam al-Faidlul Qadir 4/527, Ibnu Hazm 

dalam al-Muhalla 11/207, Ibnu Hamzah dalamal-Bayan wat Ta‟rif 3/66, dan 
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Syaikh al-Albani dalam Ḍa‟iful Jami‟ 4/125, dan lain-lain. Demikian sebagaimana 

yang dikatakan oleh Syaikh Ali Hasan dalam Tasfiyah-nya. Bahkan Syaikh Salim 

bin „Ied al-Hilali menulis dalam buku khusus dengan judul asy-Syihabuth Thaqib 

fiḍḌabbi „Anis Ṣahabi Tha‟labah bin Hatib yang maknanya kurang lebih: 

“Meteor Yang Thaqib (menembus) Dalam Membela Shahabat Tha‟labah Bin 

Hatib.” Bukunya telah dicetak. 

Di sini terlihat betapa perlunya tashih (pembenaran) dan taṣfiyah  dalam 

bidang tafsir sebagaimana yang diucapkan Syaikhul Islam di atas. Juga terlihat 

betapa perlunya kita terhadap bimbingan para ulama Ahlul Hadith di setiap jaman. 

Demikianlah manhaj dakwah Salafiyah yang selalu menerapkan secara 

bersama tarbiyah dan taṣfiyah dalam segala bidang. Seperti taṣfiyah  dalam bidang 

fiqh dari ta‟ashub dan fanatik maẓhab, taqlid, dan lain-lain. Taṣfiyah  dalam 

bidang pemikiran dari pemikiran-pemikiran yang asing yang bersumber dari 

agama lain atau hasil olah filsafat yang merusak akal kaum Muslimin. Demikian 

pula taṣfiyah  dalam berhukum dan seterusnya. 

 
e. Hajru Mubtadi’ (Pengisoliran terhadap pelaku bid’ah)  

Sebagai sebuah gerakan purifikasi Islam, isu bid‟ah tentu menjadi hal yang 

mendapatkan perhatian gerakan ini secara khusus. Upaya-upaya yang mereka 

kerahkan salah satunya terpusat pada usaha keras untuk mengkritisi dan 

membersihkan ragam bid‟ah yang selama ini diyakini dan diamalkan oleh 

berbagai lapisan masyarakat Islam. Dan sebagai sebuah upaya meminimalisir 

kebid‟ahan, para ulama Ahl al-Sunnah menyepakati sebuah mekanisme yang 

dikenal dengan hajr al-mubtadi‟ atau pengisoliran terhadap mubtadi‟. (Abu 

Zaid,Bakr 1417 H). 
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Dan tentu saja, semua gerakan salafi sepakat akan hal ini.Akan tetapi, pada 

prakteknya di Indonesia, masing-masing faksi –salafi Yamani dan haraki- sangat 

berbeda. Dalam hal ini, salafi Yamani terkesan membabi buta dalam menerapkan 

mekanisme ini. Fenomena yang nyata akan hal ini mereka terapkan dengan 

caramelemparkan tahẓir (warning) terhadap person yang bahkan mengaku 

mendakwahkan gerakan salafi. Puncaknya adalah ketika mereka menerbitkan 

“daftar namanama Ustadz yang direkomendasikan” dalam situs mereka 

www.salafy.or.id. Dalam daftar ini dicantumkan 86 nama Ustadz dari Aceh 

sampai Papua yang mereka anggap dapatdipercaya untuk dijadikan rujukan, dan 

„uniknya‟ nama-nama itu didominasi oleh murid-murid Syekh Muqbil al-Wadi‟i 

di Yaman. 

Sementara Salafi Haraki cenderung melihat mekanisme hajr al-mubtadi‟ 

ini sebagai sesuatu yang tidak mutlak dilakukan, sebab semuanya tergantung pada 

maslahat dan mafsadatnya. Menurut mereka, hajral-mubtadi‟ dilakukan tidak 

lebih untuk memberikan efek jera kepada sang pelaku bid‟ah. Namun jika itu 

tidak bermanfaat, maka boleh jadi metode ta‟lif al-qulub-lah yang berguna. Sikap 

terhadap pemerintah Secara umum, Sebagaimana pemerintah yang umum diyakini 

Ahl al-Sunnah yaitu ketidakbolehan khuruj atau melakukan gerakan separatisme 

dalam sebuah pemerintahan Islam yang sah, Gerakan Salafi juga meyakini hal ini. 

Itulah sebabnya, setiap tindakan atau upaya yang dianggap ingin menggoyang 

pemerintahan yang sah dengan mudah diberi cap Khawarij, bughat atau yang 

semacamnya.(Ba‟abduh Luqman, 2006). 

Dalam tulisannya yang bertajuk Membongkar Pemikiran Sang Begawan 

Teroris (I), Abu Hamzah Yusuf misalnya menulis: Tokoh-tokoh yang disebutkan 
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Imam Samudra di atas (maksudnya: Salman al-Audah, Safar al-Hawali dan lain-

lain tidaklah berjalan di atas Salaf.  Bahkan perjalanan hidup merekadipenuhi 

catatan hitam yang menunjukkan mereka jauh dari manhaj Salaf. Tak ada 

hubungan antara tokoh-tokoh itu dengan para ulama Ahlus Sunnah. Bahkan 

semua orang tahu bahwa antara mereka berbeda dalam hal manhaj (metodologi). 

Tokoh-tokoh itu berideologikan Quthbiyyah, Sururiyah, dan Kharijiyah... 

(Ba‟abduh Luqman, 2006). 

Dalam “Mereka Adalah Teroris” juga misalnya disebutkan:“..Kemudian 

dilanjutkan tongkat estafet ini oleh para ruwaibiẓah (sebutan lain untuk Khawarij) 

masa kini semacam Dr. Safar Al-Hawali, Salman Al-Audah dan sang jagoan 

konyol Usamah bin Laden. Sementara Imam Samudra hanyalah salah satu bagian 

kecil saja dari sindikat terorisme yang ada di Indonesia. Kami katakan ini karena 

di atas Imam Samudra masih ada tokoh-tokoh khawarij Indonesia yang lebih 

senior seperti: Abdullah Sungkar alias Ustadz Abdul Halim, Abu Bakar Ba‟asyir 

alias Ustadz AbduṣṢhamad”. 

Pernyataan ini disebabkan karena tokoh-tokoh yang dimaksud dikenal 

sebagai orang-orang yang gigih melontarkan kritik „pedas‟ terhadap pemerintah 

Kerajaan Saudi Arabia terutama dalam kasus penempatanpangkalan militer AS di 

sana. Sementara dua nama terakhir dikenal sebagai orang-orang yang gigih 

memformalisasikan syariat Islam di Indonesia. Sebagai konsekwensi dari prinsip 

ini, maka muncul kesan bahwa kaum Salafi cenderung „enggan‟melontarkan kritik 

terhadap pemerintah. Meskipun sesungguhnya manhajal-Salaf sendiri 

memberikanpeluang untuk itu meskipun dibatasi secara “empat mata” dengan 
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sang penguasa. kan sedikit-banyak terpengaruh dengan ide purifikasi Muhammad 

ibn „Abd al-Wahhab di Jazirah Arabia? 

 
f. Ketaatan Kepada Penguasa (Wulatul Umuur) 

Diantara prinsip kaum salafi adalah ketaatan pada penguasa yang resmi 

sebagai mana Alloh nyatakan: 

 ٟ ُْ فِ ْْ طََٕخَصعْظُ ُْ فَبِ ُْٕى ِِ ِِْش  ٟ حْ�َ ٌِ ٚ أُ َٚ َٛي  ِه١ُعٛح حٌش�ُع أَ َٚ  َ ِه١ُعٛح هللا� ٛح أَ ُٕ َِ َٓ آَ ٠َخ أَ��َٙخ حٌ�ِز٠

 ُٓ أَْكَغ َٚ َه َخ١ٌْش  ٌِ َِ ح٢َْخِِش َر ْٛ َ١ ٌْ َٚح  ِ َْ رِخهلل� ٛ ُ ٕ ِِ ُْ طُْئ ْْ وُْٕظُ ِٛي اِ َٚحٌش�ُع  ِ ٝ هللا� ٌَ ُٖٚ اِ ٍء فَُشد� ْٟ َؽ

٠�ا  ِٚ  طَؤْ
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya.” (Q.S.. An-Nisa‟: 59) 

 

Dalam ayat ini berisi perintah untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya serta 

Ulil Amri kita. 

Apa yang dimaksud ulil amri dalam ayat di atas?Ulil amri dalam ayat di 

atas ada empat tafsiran dari para ulama, yaitu ada ulama yang berpendapat bahwa 

mereka adalah penguasa. Ada juga pendapat lainnya yang menyatakan bahwa ulil 

amri adalah para ulama. Dua pendapat lainnya menyatakan bahwa ulil amri adalah 

sahabat Nabi Ṣallallahu „alaihi wa sallam, juga ada yang menyebut secara 

spesifik bahwa ulil amri adalah Abu Bakr dan Umar sebagaimana pendapat dari 

„Ikrimah. 

Kalau yang dimaksudkan ulil amri adalah penguasa, maka perintah mereka 

memang wajib ditaati selama bukan dalam perkara maksiat. Dalam hadith 

disebutkan, bahwa Rasululah SAW bersabda: 
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 َ�َٚ  َ ّْ ِق١ٍَش فَ�َ َع َّْع َِِش رِ ِق١َِش ، فَبِرَح أُ َّْع ٌْ ُْ ٠ُْئَِْش رِخ َ ٌ ٌط�خعَشُ َكك� ، َِخ  ُ  َٚح ّْ ٌغ� ح

 هَخعَشَ 
 
“Patuh dan taat pada pemimpin tetap ada selama bukan dalam maksiat. 
Jika diperintah dalam maksiat, maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan.” 
(H.R. Bukhari, No. 2955) 
 
Syaikh „Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di rahimahullah menyebutkan 

bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan taat kepada Rasul dengan 

menjalankan perintah keduanya baik yang wajib maupun sunnah serta menjauhi 

setiap larangannya. Juga dalam ayat disebutkan perintah untuk taat pada ulil amri. 

Yang dimaksud ulil amri di sini adalah yang mengatur urusan umat. Ulil amri di 

sini adalah penguasa, penegak hukum dan pemberi fatwa (para ulama). Urusan 

agama dan urusan dunia dari setiap orang bisa berjalan lancar dengan menaati 

mereka-mereka tadi. Ketaatan pada mereka adalah sebagai bentuk ketaatan pada 

Allah dan bentuk mengharap pahala di sisi-Nya. Namun dengan catatan ketaatan 

tersebut bukanlah dalam perkara maksiat pada Allah. Kalau mereka memerintah 

pada maksiat, maka tidaklah ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada 

Allah. 

Diutarakan pula oleh Syaikh as-Sa‟di bahwa ketaatan pada Allah diikutkan 

dengan ketaatan pada Rasul dengan mengulang bentuk fi‟il (kata kerja) ati‟u 

(taatlah). Rahasianya adalah bahwa ketaatan pada Rasul sama dengan bentuk 

ketaatan pada Allah. Maksudnya, kalau kita mengikuti dan taat pada Rasul berarti 

kita telah taat pada Allah. Sedangkan ketaatan pada ulil amri disyaratkan selama 

bukan dalam maksiat. Itulah rahasianya. (as-Sa‟di Nasir : Al-Karim Ar-Rahman). 
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Dari prinsip inilah sebagian salafi melakukan pendidikan PAI formal dari 

pemerintah (Kemenag) sebagai realita ketaatan kepada pemerintah. 

 
3. Varian-varian Gerakan Salafi di Indonesiadan Tokoh-tokohnya 

Dalam tataran sejarah, kaum salafi memiliki varian pemikiran dan 

model gerakan. Varian itu bisa dijelaskan dengan menggunakan penjelasan 

konstelasi politik yang berkembang saat ini. Dalam kaum Salafi, setidaknya 

berkembang tiga varian yaitu: 

a. Salafi Jihadi 

Mereka menyerukan jihad dengan kekerasan untuk mewujudkan ekistensi 

politik yang berdasarkan Islam dalam bentuk kekhalifahan. Al-Qaedah merupakan 

contoh dari pandangan ini. Mereka digolongkan sebagai kelompok takfiri, karena 

mengkafirkan penguasa Muslim yang tidak menjalankan hukum Islam di 

pemerintahannya. Kelompok ini dipengaruhi oleh Sayyid Qutb yang membagi 

negara menjadi dua macam, konsep negara hakimiyyah dan negara jahiliyyah 

sebagaimana pasal 5 dan 19 UU al-Qaeda.  

Selain dari gerakan ektrem Salafi  Yamani, Salafiyun juga menjadi 

latarbelakang kebangkitan Salafi Jihadi. Salafi  Jihadi  adalah istilah yang 

diberikan kepada kalangan umat Islam yang beraliran pemikiran seperti Salafiyun  

(yaitu  kembali  kepada  al-Qur‟an  dan  sunnah,  memurnikan  akidah  serta 

menolak  bida`ah)  dan  golongan  ini  mempunyai  matlamat  dakwah  untuk  

menegakkan  daulah  Islam dengan menggunakan kaedah jihad  qital (perang) 

serta tidak ragu-ragu mengkafirkan pemerintah Islamyang tidak menegakkan 

hukum syariah di dalam sebuah negara.  
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Konsep Salafiyyah ini sebenarnya membawa pengertian satu aliran yang 

berkehendakkanAhlul  as-Salaf sebagai ikutan dan panduan umat Islam namun 

begitu konsep ini didapati telah terpesona dari landasan yang sebenarnya. Ia telah 

menjadisatu  aliran  pemikiran  atau  mazhab  khusus  bagi  golongan  tertentu  

yang  mendakwa  mereka  menjadi pengikut ulama tertentu seperti Ibnu Taimiyah 

dan menolak ulama lain yang dianggap telah menyimpang dari kebenaran. 

Walaupun perkataan Salaf kelihatan sinonim dengan kelompok Salafi namun 

sebenarnya ia bukan hak eksklusif dan menjadi ciri-ciri khas golongan tersebut. 

Menurut Muhamad Sa`id Ramadan juga, Salafiyyah sebenarnya bukan suatu 

mazhab pemikiran melainkan suatu zaman yang berkah.  

Adalah menjadi bida`ah menjadikan Salafiyyah sebagai suatu aliran yang 

tertentu dan membedakannya dengan aliran Ahlul Sunnah wal al-Jama`ah.  

(Muhamad Sa`id Ramadan, 1996).   

Persoalan salafi (wahabi) ini sebenarnya amat kompleks dan garis 

pemisahnya hampir sukar untuk dikenalpasti. Justru, kefahaman yang mendalam 

tentang definasi wahabi,salafi, salafus soleh, salafiyun, salafi  yamani  dan salafi  

haraki  amat  penting  untuk  menentukan  garis  pemisah  diantara  kelompok-

kelompok dalam aliran yang mengaku berfahaman salaf ini. Ini adalah untuk 

mengelakkan umat Islam terjerumus di dalam keraguan dan melabelkan sesuatu 

golongan sebagai sesat dan sebagainya. 

Selanjutnya akan dibincangkan satu lagi cabang yang terakhir di dalam 

fahaman salafi yaitu golongan yang dipanggil salafi takfiri. Perkataan takfiri 

diambil dari kata takfir yang bermaksud mengkafirkan (Abu Aman et al., 2011). 

Golongan takfiri adalah satu kelompok serpihan dari salafi wahabi yang muncul di 
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era 1970an. Jika dikaji aliran takfiri kontemporar dengan berbagai alirannya sanad 

keilmuan mereka tidaklah sampai kepada para ulama salaf namun hanya berakhir 

pada Jamaah  Takfir  wal  Hijrah,  Jamaah  Jihad dan Jamaah  Islamiyah yang 

muncul pada tahun 70-an di Mesir. Aliran takfiri ini tumbuh berkembang dari 

gagasan Sayyid Qutub. Sayyid Qutub pada awalnya terdidik oleh ajaran Ikhwan 

Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928 namun pada pada 

akhirnya Sayyid Qutub memisahkan diri secara pemikiran dari ideologi Ikhwan 

Muslimin.  

Tokoh-tokoh takfiri ini adalah Ayman al-Zhawahiri dan Abu Muhammad 

al Maqdisi yang terlibat dengan generasi awal Jamaah Jihad pada tahun 1966 

setelah Sayyid Qutub dihukum mati. Maka tidak dapat disangkal lagi apabila 

kebanyakan literatur menyatakan bahawa elemen radikalisme dan keganasan 

kontemporar adalah bersumber dari gabungan fahaman wahabi dengan aliran  

radikal Sayyid  Qutub  dan  dipelopori  oleh  Ayman  al-Zhawahiri  semasa  di  

Afghanistan  yang merupakan tokoh besar al-Qaeda bersama Osamah bin Laden.  

Di antara fahaman-fahaman yang dipraktekkan oleh golongan salafi takfiri 

ini ialah memberikan hak ekslusif  kepada  mereka  untuk  mengkafirkan  orang  

Islam  yang  tidak termasuk  golongan  mereka dan praktek beragama yang 

bertentangan dengan praktek mereka.  

Mereka juga menolak penguasa politik,dan pemerintahan yang sah 

(Oliveti, 1987). Golongan takfiri menyatakan bahawa ide dan gagasan politik 

selain daripada gagasan Islam adalah tidak sah, malah mereka memberi lebel 

pemimpin-pemimpin tersebut sebagai orang yang merampas kekuasanlalu mereka 

mewajibkan untuk mengembalikan kekuasaan dari tangan-tangan mereka. 
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Golongansalafi takfiri  juga  mempunyai  interpretasi  yang  berbeda   sehubungan  

dengan  soal  jihad.  Maslah jihad  ini dibahas  secara  terperinci    berkaitan 

dengan faham jihad  dan  interpretasial-Jama‟ah  al-Islamiyah terhadap konsep 

jihad.  al-Jama‟ah  al-Islamiyah  yang  dipelopori  oleh  kaum muda  yang  begitu  

bersemangat  untuk melaksanakan  jihad  global  (ofensif)  telah  membuat  

intepretasi  yang  berbeda lalu di jadikan pegangan dalam perjuangan untuk 

meningkatkan kebangkitan Islam di Asia Tenggara. al-Jama‟ah  al-Islamiyah 

sering menjustifikasikan kewujudan mereka adalah berasaskan kehendak agama 

semata-mata.  

Berdasarkan dari definasi salaf dan salafiyah, sebenarnya tidak  jadi  

masalah jika seseorang atau sesuatu kelompok menyatakan diri mereka sebagai 

golongan  atau  pengikut salaf.  Ini  adalah  karena  setiap  umat  Islam  mengakui  

kedudukan  serta keistimewaan para sahabat Nabi S.A.W. serta dua generasi 

terbaik setelah itu (tabi‟in dan tabi at tabi‟in).  

Tiga golongan ini hidup dalam  masa  kira-kira 300 tahun setelah 

kewafatan Nabi S.A.W. Walaubagaimanapun imij dan istilah salafi (wahabi) ini 

menjadi negatif di masyarakat karena adanya varian dalam salafi yang berfaham 

menyimpang dari pemahaman salaf dalam masalah jihad dan sikap terhadap 

penguasa, oleh Syaikh Abdullah Azzam (1941-1989) sekitar tahun 1980an-

1990an semasa perang melawan Soviet di Afghanistan.  

Berdasarkan kajian penulis, samada melalui tembual atau buku-buku 

rujukan yang digunakan, akidah AhliSunnah wal Jamaah  ala‟  Minhajis  Salafis  

Soleh ini akan bertemu dengan originnya di Afghanistan dan fahaman ini 

dipelopori oleh Syaik Abdullah Azzam. Perkara ini mudah difahami karena 
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hampir kesemua pejuang jihad generasi pertama dan kedua yang dihantar ke 

Afghanistan pernah bertemu dan belajar samada secara langsung atau tidak 

langsung dengan Abdullah Azzam termasuklah Abdullah Sungkar (alm) dan Abu 

Bakar Ba‟asyir sendiri (Abu Bakar, 2012; Nasir Abas, 2012).   

Pada abad ke 20, fahaman ini diperbaharui lagi oleh tokoh-tokoh salafi 

seperti Syaikh Abdullah bin Baz (1909-1999) dan Syaikh Nashiruddin Al Albani. 

Pada tahun 1984, semasa era perang Afghanistan, Syaikh  Abdullah  Azzam  

(seorang  anak  murid  yang  belajar  fahaman salafi  secara  terus  dari  Syaikh 

Abdullah bin Baz) dan juga seorang tokoh Ikhwan Muslimin di Mesir telah 

mendedikasikan dirinya 

 
b. SalafiKharoqi 

Kelompok yang mirip dengan kelompok pertama, aktif dalam politik, 

namun dengan mengambil jalan tanpa kekerasan. Kelompok ini mengambil jalur 

pentingnya kesadaran politik sebagaimana Ikhwaul Muslimin. Kelompok ini 

diawali oleh shahwa, Sururi terletak di Yaman dan Kuwait. ‟Abd al-Khaliq, 

seorang Mesir lulusan Universitas Madinahyang memimpin Jam‟iyyat Ihya‟ al-

Turath al-Islami. Dia menyatakan bahwa inilah Salafi yang terorganisir (al-

Salafiyyah al-Tanzimiyyah) guna mencapai kekuatan dan pengaruh politik. 

Sebagian keterangan para 'ulama tentang pentingnya membantah 

penyimpangan orang-orang yang menyelisihi al-haq. Sikap tahdzir yang keras 

para 'ulama salaf terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Ibnu Muflih menyatakan 

wajibnya mengingkari bid'ah dan menegakkan hujjah untuk membatalkannya dan 

mengingkarinya, sama saja apakah yang diingkari menerima atau menolaknya. 

Wajibnya menilai seseorang dengan penilaian berdasarkan alqur'an dan sunnah. 
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Berhati-hatilah dan jangan tertipu dengan penampilan seseorang. Terkadang 

kecintaan terhadap individu dapat menyebabkan seseorang tuli dan buta. Tidak 

lagi menilai dengan kacamata kebenaran. 

Definisi Sururiyyah yaitu Penisbahan kepada tokoh Muhammad bin Surur 

Zaenal Abidin dan murid-muridnya seperti Salman al Audah, Safar al-Hawali. 

Menganggap bahwa kitab-kitab aqidah ahlussunnah sudah tidak sesuai 

dengan kondisi zaman ini dan tidak dapat menyelesaikan problema umat pada 

zaman ini. 

Mengkafirkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Merendahkan dan 

mencela para 'ulama Arab Saudi dengan menganggapnya sebagai antek-antek 

serta penjilat bagi pemerintahnya, memuji tulisan-tulisan Sayyid Quthb yang 

dianggap berisi berbagai problema umat zaman ini dan solusi penyelesaiannya. 

Bimbingan para 'ulama bagaimana kita bersikap terhadap kelompok 

sururiyyah.Penjelasan tentang berbagai keburukan yang timbul dan contoh-contoh 

kegagalan apabila umat Islam mengikuti politik praktis dan terjun dalam parlemen 

dengan alasan untuk menegakkan syari'at Islam.Nasehat para ulama ahlussunnah 

kepada umat Islam untuk tidak ikut terjun dalam politik dan agar umat Islam terus 

belajar dan mengajar ilmu. 

Syubhat bahwa permasalahan jihad jangan ditanyakan kepada 'ulama 

semisal Syaikh Albani, Syaikh bin Baz dan yang semisalnya namun ditanyakan 

kepada mereka yang berada di medan pertempuran. 

Jawabannya: Sekedar mengetahui kondisi, tidak menjadikan seseorang 

bisa langsung menghukuminya secara syar'i. Hal inilah yang akan menimbulkan 

banyak penyelisihan terhadap syari'at.Kesamaan tujuan antara berbagai kelompok 
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semisal Sururiyyah, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, al-Qaeda meskipun 

ditempuh dengan cara yang berbeda-beda, yaitu tujuannya adalah kekuasaan. 

Penjelasan tentang Wahdah Islamiyah di Makassar yang merupakan salah 

satu gerakan Ikhwanul Muslimin.Perbedaan antara dakwah salafiyyah dengan 

sururiyyah quthbiyyah:Menurut salafy: Kerajaan Arab Saudi merupakan negara 

tauhid dan berhukum dengan hukum Allah. Sementara sururiyyah mengganggap 

bahwa Kerajaan Arab Saudi merupakan antek Amerika bahkan sampai memuji 

Iran yang merupakan negeri Syi'ah Rafidhah. 

Salafy menyatakan bahwa mayoritas negara Islamadalah merupakan 

negara Islammeskipun disana terdapat banyak penyimpangan dan kedhaliman. 

Sedangkan sururiyyah menyatakan bahwa mayoritas negara negara Islamadalah 

negara kafir. 

Salafy menyatakan bahwa tauhid terbagi 3, yaitu tauhid rububiyyah, 

uluhiyyah, dan asma‟ wa shifat. Sementara Sururi membagi tauhid menjadi 4, 

ditambah tauhid hakimiyyah.Dakwah salafiyyah senantiasa menekankan wajibnya 

taat terhadap pemerintah kaum muslimin dan mengharamkan pemberontakan 

dengan berbagai cara. Sementara sururiyyah kurang begitu memperhatikan 

wajibnya taat kepada pemerintah.  

Salafiyyah tidak mengkafirkan seorang muslim yang terus menerus 

melakukan dosa besar namun tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut. 

Sedangkan sururiyyah menganggap bahwa orang yang terus menerus melakukan 

dosa besar berarti dia menghalalkan perbuatan dosa tersebut dan ia dihukumi 

kafir. Tokoh yang menyatakan ini adalah abu ishaq al-Huwainy dari Mesir. 
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Dakwah salafiyyah melalui para da'inya selalu mengikat diri dengan para 

'ulama dan memuliakan para 'ulama. Sedangkan sururiyyah tidak memuji ulama 

kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tidak segan-segan 

mencela, mencerca 'ulama yang membantah penyimpangan sururiyyah. 

Bahaya dan dampak dari mencela dan memusuhi ulama ahlussunnah: 

a) Seseorang terjatuh dalam menghibah (dianggap memakan daging para 'ulama 

yang beracun) 

b) Membuat manusia ragu dengan 'ilmu yang dibawa oleh 'ulama sehingga 

mereka meninggalkan para 'ulama. 

 
c. Salafi ad-Da’wi 

Kelompok ini diidentikkan dengan Nasiruddinal-Albani 

rahimahullah,Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i 

Rahimahullah, dan Jamiah Islamiyah.Mereka menjauhi semua bentuk politik, 

menjauhi jalur dan tindak kekesaran, karena itu merupakan sumber fitnah. Mereka 

digolongkan sebagai salafiyah skolastik (al-Salafiyah al-‟Ilmiyyah), yang 

mengutamakan pemurnian Islam. Memusatkan pada pendidikan individu dengan 

ajaran salafiyah dan meluruskannya dengan ajaran yang benar ini. Mereka tidak 

peduli dengan hiruk pikuk politik khususnya isu-isu interasional.  

Mereka berkeyakinan jika umat Islam peduli dengan agama yang benar 

danbersih (tasfiyah dan tarbiyah), maka akan mendatangkan kekuatan politik 

yang luar biasa. Mereka menekankan pentingnya patuh kepada rezim penguasa.   

 

a) Alasan Kenapa Tidak Berpolitik 
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Salafi melarang pembentukan partai politik dan keagamaan di negeri kaum 

Muslimin yang dipimpin oleh seorang penguasa muslim. Salafi melarang hal 

tersebut karena beberapa alasan. Di antara alasan pokoknya adalah sebagai 

berikut: 

Pertama,Terpecahnya kaum muslimin menjadi berbagai aliran keagamaan 

atau pun berbagai partai politik adalah fenomena yang memilukan sekaligus 

perilaku yang terlarang karena bertabrakan dengan berbagai ayat al-Qur‟an dan 

berbagai hadith Nabi di antaranya: 

ٛح ١عاخ ََٚ� طَفَش�لُ ِّ ِ َؿ ًِ هللا� ٛح رِلَْز ُّ ِق  َٚحعْظَ
“Berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah dan janganlah 
kalian berpecah belah” (Q.S.Ali Imran:103) 

 

ٌٗٛ عزلخٔٗ  ءٍ }: ٚل ْٟ ٟ َؽ ُْ فِ ُ ٙ ْٕ ِِ ٌَغَْض  ٛح ِؽ١َعاخ  وَخُٔ َٚ  ُْ ُ ٙ َ ٕ ٛح ِد٠ َٓ فَش�لُ ْ� حٌ�ِز٠  ح٠٢ش {اِ
 
“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan 
mereka terbagi menjadi beberapa kelompok sama sekali engkau 
bukanlah bagian dari mereka” (Q.S.al-An‟am:159). 

 

ٌٗٛ عزلخٔٗ لخ����طعخٌٝ ِْ }: ٚل ٚ ُْ فَخعْزُُذ أََٔخ َس��ُى َٚ ُْ أِش َٚحِكذَسا  ِ�ظُُى ِٖ أُ َِ٘ز  �ْ  }اِ
“Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Aku adalah 
sesembahan kalian maka sembahlah aku” (Q.S.al-Anbiya:92) 

 

ْ}:ٚفٟ ح������ ٛ ُْ فَخط�مُ أََٔخ َس��ُى َٚ { 
“Dan aku adalah Rabb kalian maka bertakwalah kalian kepadaku” 
(Q.S.al-Mukminun:52). 

  

ُُ حٌْز١َ�َٕخُص }: ٚلخي طعخٌٝ ُ ٘ ْٓ رَْعِذ َِخ ؿَخَء ِِ ٛح  ٛح َٚحخْظٍََفُ َٓ طَفَش�لُ ٛح وَخٌ�ِز٠ ُٔ ٛ ََٚ� طَُى

 ٌُ ١ ِ ٌد َع ُْ عَزَح ُ ٙ َ ٌ َه  ٌَٚجِ أُ َٚ{ 
“Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan 
berselisih setelah sampai kepada mereka berbagai bukti yang nyata. 
Untuk mereka siksaan yang besar” (Q.S. Ali Imran:105). 
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Kedua, Membentuk berbagai partai politik yang memiliki tujuan pokok 

menjadi oposisi pemerintah adalah tindakan yang berlawanan dengan prinsip taat 

kepada penguasa muslim selama dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan rasul-

Nya. Di samping itu, juga bertolak belakang dengan berbagai dalil yang 

mengharamkan tindakan membangkang kepada penguasa dan taat kepada Allah, 

rasul-Nya dan penguasa, bukan selainnya. 

Ketiga, Konsekuensi dari masuk ke dalam dunia politik praktis dan 

membentuk berbagai partai politik adalah membicarakan berbagai permasalahan 

yang menjadi kewenangan penguasa dengan tujuan menyalahkan kebijakan 

penguasa lalu menyebarluaskan kesalahan penguasa tersebut. Tentu saja, sikap ini 

sangat jauh dari sikap menginginkan kebaikan untuk penguasa. Sehingga tindakan 

ini bertolak belakang dengan berbagai dalil syariat. 

Oleh karena itu para ulama dakwah salafiyyah menolak pembentukan 

partai politik. Barang siapa yang memiliki „catatan‟ terhadap kebijakan 

pemerintah maka hendaklah dia menyampaikan nasihat dengan baik. Jika nasihat 

diterima, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, yang penting dia telah 

melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Mengumbar sikap pemerintah 

yang tidak menerima kritikan adalah tindakan membuka lebar-lebar pintu 

keburukan. 

b) Tokoh-tokoh Salafi ad-Da’awi: 

Diantara tokoh-tokoh salafi ad-da‟awi Indonesia adalah: 

1. Ja‟far Umar Tholib   

Alamat : Degolan, Umbulrejo, Ngaglek, Sleman, Yogyakarta  

Jabatan : Direktor Pondok Pesantren Ihyausunah Yogyakarta  
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Nama Ja'far Umar Thalib sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas, 

terutama sebagai Panglima Laskar Jihad. Banyak sudah aktivitasnya yang 

membuat masyarakat tercengang, hingga ada yang bilang pria kelahiran Malang 

41 tahun itu nekat. 

Forum Komunikasi Ahlussunnah wal-Jamaah (FKAWJ) yang merupakan 

organisasi induk Laskar Jihad didirikan 14 Februari 1998. Dalam organisasi itu, 

Ja'far diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina. 

Pada 30 Januari 2000, Laskar Jihad didirikan dan dia dinobatkan sebagai 

panglima perang. Karena aktivitasnya, dia dituduh sebagai pengikut Usamah bin 

Ladin.  

Ja'far Umar Thalib kesal atas pemberitaan di New York Times. Koran 

terbesar di Amerika Serikat itu menyebut dirinya sama berbahayanya dengan 

Usamah bin Ladin. "Bagi saya, itu penghinaan," tegas Ja'far saat menanggapi 

berita itu.  Dia pun menjelaskan, "Saya mengenal betul Usamah. Latar belakang 

ilmu keagamaannya nol dan jalan berpikirnya ekstrem. Saya tidak ikut-ikutan 

mengelu-elukan Usamah." Selama dua tahun belakangan ini, namanya memang 

sering dikaitkan dengan jaringan al-Qaedah. Bahkan koran Singapura, The Straits 

Time, menyebutnya terkait dengan "Dokumen Jibril" milik Jamaah Islamiyah 

yang merenanakan sejumlah pengeboman di Singapura, Malaysia, Filipina, dan 

Indonesia. Dia juga dituding sebagai orang yang memiliki sikap anti-Amerika. 

Apa kata Ja'far? "Kami memang anti-Amerika. Tetapi saya tidak 

antiwarga negara Amerika atau produk Amerika. Saya juga minum Coca-Cola dan 

(produk) makan MacDonald's. Kami hanya antikebijakan politik Pemerintah 

Amerika yang sangat memojokkan kaum Muslim di dunia," kata kiai yang 
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memimpin santri dari Dusun Degolan Desa Umbul Martani Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta itu. 

Nama Ja'far Umar Thalib memang membuat miris banyak kalangan. 

Apalagi dia disebut-sebut mimiliki kekuatan dan pengaruh besar. Dia telah 

menghimpun 3.000 sampai 10.000 anggota laskar yang terlatih, dipersenjatai, dan 

tentu saja loyal. Lelaki yang pernah nyantri di Pesantren Persatuan Islam (PersiṢ 

Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, itu juga pernah tinggal di Afghanistan tahun 1980-

an. Bahkan bertemu Usamah di Peshawar pada tahun 1987. 

Dia dikenal orang sebagai ulama garis keras, meski besar dari kalangan 

ulama Salafi yang lebih mementingkan aktivitas dakwah ketimbang mengangkat 

pedang. Itu tak bisa lepas dari perannya sebagai panglima perang Laskar Jihad, 

"sayap militer" FKAWJ, kumpulan sejumlah organisasi Islam yang terbentuk 

sesaat setelah Soeharto jatuh. Laskar Jihad-lah yang mengirimkan anggota ke 

daerah konflik di Poso dan Ambon, untuk membela kelompok muslim yang 

menurut pendapat mereka "telah dizalimi". 

Nama Ja'far menggegerkan ketika dia memimpin aksi hukuman rajam, 

melempari terdakwa dengan batu hingga tewas. Terdakwanya waktu itu Robin, 

lelaki berusia 30 tahun yang mengaku telah berzina. Gara-gara aksi itu, Ja'far 

masuk bui tetapi kasus tersebut tak disidangkan. Menurut keterangan pemimpin 

120 santri di Pesantren Ihya'us Sunnah itu, kelompoknya bukan orang yang suka 

memerangi kelompok lain. Jalan jihad di Maluku dan Poso, misalnya, mereka 

tempuh karena pemerintah bersikap "membiarkan kezaliman" terjadi.  
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Ja'far berpendapat, banyak kebohongan yang ditulis oleh media asing soal 

Laskar Jihad. Termasuk tentang kelompoknya yang memiliki pasukan terlatih 

secara militer di kawasan Sulawesi. 

Sejak 7 Oktober 2002, Laskar Jihad dibubarkan oleh Ja'far Umar, setelah 

mendapat fatwa dari sejumlah ulama di Makah dan Madinah, antara lain Syekh 

Rabi bin Hadi al-Madkhali. Pasukan yang berada di Ambon dan Makassar juga 

ditarik kembali ke Pulau Jawa. 

Faktor lain pembubaran, ungkap Ja'far, Laskar Jihad mulai didomplengi 

kepentingan-kepentingan politik. "Kami sudah didekati oleh beberapa tokoh partai 

politik dan ini dikhawatirkan akan membelokkan misi dakwah Ahlussunnah wal-

Jamaah." Namun yang pasti, katanya, pembubaran itu tak berkaitan dengan teror 

bom di Legian, Bali. "Pembubaran ini sudah direncanakan sejak 3 sampai 7 

Oktober 2002. Didahului rapat Dewan Pembina FKAWJ yang dihadiri oleh ustaz 

seluruh Indonesia. Di samping itu, berdasarkan evaluasi, kami melihat ada 

pelanggaran akhlak dan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal-Jamaah," tuturnya. 

Berikut catatan kecil aktivitas Ja'far Umar Thalib sebelum dan setelah 

Laskar Jihad berdiri, serta gebrakan-gebrakannya. 

1983-1985: Ja'far yang tak tamat Pendidikan Guru Agama Negeri Malang 

nyantri di Pesantren Persatuan Islam (PersiṢ di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. 

1986: Melanjutkan pendidikan ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan 

Bahasa Arab (LIPIA), Salemba, Jakarta pada 1986. 

1987-1989: Ke Pakistan dan belajar paham salafi dari Syekh Jamil Rahman, 

tokoh spritual Taliban, di Kota Kunar. Dia ikut ke Afghanistan dan bergabung 

dalam kelompok pejuang Hikmatyar, Sayyaf, dan Rabbani. 
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1994: Mendirikan Pesantren Ihyaus Sunnah di Kaliurang, Yogyakarta. Dari 

pesantren itu, dakwah salafinya terus berkembang di kalangan muda Islam. 

14 Februari 1998: Dalam satu tablig akbar di Stadion Manahan, Solo, 

dicetuskan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (FKAWJ) dan 

Ja'far didaulat sebagai Ketua Dewan Pembina. 

19 Januari 1999: Pecah konflik pertama di Ambon pada Idul Fitri 1999. 

FKAWJ menyurati Presiden Habibie untuk menghentikan pertikaian. 

30 Januari 2000: Konflik Ambon tak kunjung reda. FKAWJ mengeluarkan 

Resolusi Jihad di Dogelan, Yogyakarta. Saat itu Ja'far dinobatkan sebagai 

Panglima Laskar Jihad. Tak lama kemudian, Laskar Jihad mengirimkan tim 

investigasi ke wilayah Maluku, yakni Ambon dan Halmahera. 

6 April 2000: Laskar Jihad unjuk kekuatan dengan berdemonstrasi di depan 

Istana Negara dan mendesak berdialog dengan Presiden Abdurrahman Wahid. 

7-17 April 2000: Latihan semi militer Laskar Jihad di Desa Kayumanis, 

Bogor, Jawa Barat. 

Akhir April 2000: Laskar Jihad masuk Ambon. 

27 Maret 2001: Melaksanakan hukuman rajam pada anak buahnya di Ambon. 

4 Mei 2001: Ditangkap Tim Reserse Mabes Polri di Bandara Juanda, 

Surabaya. 

17 Mei 2001: Dikenai tahanan rumah, meminta dibebaskan. Tak lama 

kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan Tim 

Pembela Islam. Ja'far bebas dari tahanan. 

9 Agustus 2001: Menyatakan kekecewaan atas keterpilihan Megawati 

Soekarnoputri sebagai presiden. 
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3 April 2002: Mengecam Perjanjian Malino yang menurutnya hanya omong 

kosong pemerintah pusat. 

26 April 2002: Menjadi pembicara dalam tablig akbar di Ambon. Menurut 

penilaian polisi, pidatonya provokatif dan bernada menghasut. 

7 Mei 2002: Ditangkap di Bandara Juanda, Surabaya, sepulang dari Ambon. 

20 Juli 2002: Pengadilan Negeri Ambon memutuskan surat penahanan 

tersebut cacat hukum. 

25 Juli 2002: Ja'far menjadi tahanan luar dengan jaminan pengacaranya. 

1 Agustus 2002: Panglima Laskar Jihad itu diadili atas kasus ceramahnya pada 

tablig akbar di Ambon.  

Sekarang (2016) bersama dengan beberapa santrinya berkiprah di daerah 
konflik horizontal Tolikara, Papua, Irian Jaya. 
 

2. Dzulqarnain M. Sunusi 

Dzulqarnain lahir dan mengenal dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah 

diawali ketika menginjak usia remaja di Makassar, ia kemudian belajar bahasa 

Arab dan ilmu agama kepada Ustadz Ja'far Umar Thalib di Pondok Pesantren 

(PonpeṢ Ihya‟us Sunnah, Degolan, Yogyakarta.  

Sekitar tahun 1995, Dzulqarnain berangkat ke Ma‟had Darul Hadith, 

Dammaj, Yaman untuk menuntut ilmu kepada ulama dan ahli hadith Syaikh 

Muqbil bin Hadi al-Wadi‟i. Dzulqarnain M. Sunusi kembali ke Indonesia pada 

tahun 1999 dan sempat memberikan pelajaran di Ponpes Ihya‟us Sunnah 

Yogyakarta dan menjadi anggota staf redaksi majalah Salafy yang berpusat di 

Yogyakarta. 
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Pada tahun 2000, ia mendirikan Pondok Pesantren As Sunnah Makassar 

bersama dengan para da‟i alumnus Ma‟had Darul Hadith Yaman dan Universitas 

Islam Madinah, seperti Ustadz Khidhir, Ustadz Mustamin bin Musaruddin, Lc, 

Ustadz Luqman Jamal, Lc. Dan tahun 2001 menerbitkan majalah bernama An-

Nashihah secara berkala sampai sekarang. Pada tahun 2004, ia pergi ke Saudi 

Arabia guna memperdalam berbagai cabang ilmu agama kepada ulama-ulama 

terkemuka dan mengambil sanad-sanad periwayatan buku-buku salaf seperti 

Syaikh Rabi‟ bin Hadi al-Madkhali (mantan dosen Universitas Islam Madinah). 

Tahun 2005 belajar kepada Syaikh Ahmad bin Yahya An Najmi (Mufti Saudi 

Arabia Bagian Selatan).  

Di antara tahun 2006-2008 belajar kepada Syaikh Shalih bin „Abdillah bin 

Fauzan al-Fauzan (anggota Hai‟at Kibarul „Ulama Saudi Arabia). Gurunya yang 

lain adalah Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Selama masa 

tersebut, Ia menghafal al-Qur‟an dengan metode qira‟at (bacaan) Hafsh „an 

„Ashim yang sanad riwayatnya sampai kepada Rasulullah Ṣallallahu „alaihi wa 

sallam (melalui jalan asy-Syatibiyyah dan Ṭayyibah an-Nasyr). Ia mengkhatam 

Al-Qur`an dua kali dari hafalan dengan membaca riwayat Hafsh dari Ashim 

melalui jalan asy-Syatibiyyah dan Ṭayyibah an-Nasyr, talaqqi dari dua orang guru 

ahli Qira‟at dan ia mendapat ijazah tertulis dalam hal tersebut. Seruan dakwahnya 

adalah dakwah Salafiyah ahlus-Sunnah wal-Jama‟ah.  

Ciri pelajaran yang disampaikan adalah penanaman aqidah yang kuat, 

kedalaman ilmu, kedetailan pembahasan, bersikap adil dan pertengahan, serta 

penjagaan terhadap hikmah dakwah. Guru Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi‟i 

(Belajar kitab Ṣahihal-Bukhari; Shohih Muslim; Mustadrak al-Hakim; Tafsir Ibnu 
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Kathir; aṣ-Ṣahihal-Musnad Mimma Laisa Fii aṣ-Ṣahihain; al-Jami‟ aṣ-Ṣahih 

Mimma Laisa Fii aṣ-Ṣahihain; al-Jami‟aṣ-Ṣahih Min Dala`il An-Nubuwwah; Al-

Jami‟ aṣ-Ṣahih fii al-Qadar; aṣ-Ṣahihal-Musnad Min Asbabin Nuzul; Gharatul 

Fishal „alal Mu‟tadin „ala Kutubil „Ilal; Ḍammul Mas`alah dan Ahadith Mu‟allah 

ḍahiruha aṣ-Ṣihhah). 

Syaikh Ahmad bin Yahya an-Najmi (Belajar kitab Wasiyat Abu Utsman 

ash-Shabuni dan beberapa bab dari Maurid al-Aḍbi al-Ḍilal; Qurrah„Uyun al-

Muwahhidin, bab Buyu‟ dari Bulughul Maram; Shohih al-Bukhari, Nuḍatun 

Naḍor dan lain-lainnya. Dan Syaikh Ahmad memberi ijazah kepadanya 

meriwayatkan kutub as-Sittah) 

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan (Belajar Kitabut Tauhid, al-

Furqan, at-Tawassul wal Wasilah, Tafsir Surah-surah al-Mufaṣṣol, al-Arba‟in 

An-Nawawiyah, Ar-Raudh Al-Murbi‟, Akhṣor al-Mukhtaṣot, Bulughul Maram dan 

Umdah al-Ahkam). 

Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali (Belajar Kitabul Iman dari Shohih 

al-Bukhari, asy-Syari‟ah karyaal-Ajurri dan sejumlah pelajaran sore dari tafsir, 

manhaj, akhlaq, nasehat dan selainnya). 

Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali (Belajar kitab Syarh 

as-Sunnah karya Imam Al-Muzany, Uṣulul Fiqih karya As-Sa‟dy, Sunan An-

Nasa`iy, Tafsir surah Maryam dari adhwa' al-Bayan, Ushul as-Sunnah karya Ibnu 

Abi Zamanin dan lain-lainnya. 

Syaikh „Abdullah bin Abdurrahman al-Ghudayyan (Belajar al-Muwafaqat, 

Qawa‟id al-Ahkamkarya al-„Izz bin „Abdussalam, al-Furuq karya al-Qarafi dan 

al-Inṣof). Syaikh „Ubaid bin „Abdillah bin Sulaiman al-Jabiri (Belajar syarh as-
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Sunnah karya al-Barbahari, Kitab aṣ-Ṣiyamdari Umdah al-Ahkam), Syaikh „Abdul 

Muhsin al-Abbad al-Badr (Belajar Syarah Alfiyah al-„Iraqy dan Mimiyah fil Adab 

karya al-Hafizh al-Hakamy). 

Selain dari itu, ia juga menghadiri beberapa majelis Syaikh Abdul Aziz bin 

Abdullah bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin pada musim haji 

tahun 1419 H. 

 
Karya-karyanya 

Dzulqarnain M. Sunusi sering diundang untuk mengadakan kajian intensif 

(dauroh) atau tabligh akbar baik di berbagai daerah di Indonesia seperti Pulau 

Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera juga ke luar negeri seperti Malaysia, 

Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan lain-lain. Ia memiliki banyak pelajaran 

yang direkam dan dikelola oleh studio rekaman Tasjilat as-Sunnah Makassar, 

Tasjilat al-Atsariyyah Samarinda, dan Tasjilatal-Madinah Solo. Siaran 

ceramahnya disiarkan secara langsungmaupun tunda melalui radio an-Nashihah. 

Beberapa karya tulisnya yang telah terbit berjudul: 

1) Meraih Kemuliaan Melalui Jihad Bukan Kenistaan, Buku bantahan untuk 

buku karya Imam SamuderaMereka Adalah Teroris. Diterbitkan ulang dengan 

judul:Antara Jihad dan Terorisme. 

2) Renungan Berma‟na Saat Musibah Melanda, 

3) Keajaiban Lailatul Qadri. 

4) Panduan Puasa Ramadhan. 

5) Indahnya Sholat Malam. 

6) Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah. 

7) Jerat-Jerat Dosa & Maksiat. 



95 
 

 

 

8) Menggapai Ampunan Allah. 

9) Pedoman Syariat dalam Menilai Peristiwa (ISIS, al-Qaidah, Boko   Haram, 

Kudeta, terorisme, dan lain-lain). 

Mayoritas karya tulisnya diterbitkan oleh penerbit Pustaka As-Sunnah 

Makassar. 

 
3. Al-Fadhil Ahmas Faiz Asifuddin, Lc,MA. 

Al-Fadhil Ahmas Faiz Asifuddin, Lc,MA. Adalah seorang Alumnus dari 

Malik Saud University KSA.Beliau adalah Mudir/Direktur Pondok Pesantren 

Imam Bukhari Surakarta. Di Samping itu, beliau juga menjabat Pimpinan Umum 

Majalah As- Sunnah dan pendiri Pondok Pesantren Imam Bukhori Solo. 

Gambaran tentang varian dan perbedaan pandangan itu bisa digunakan 

untuk menganalisis munculnya gejala dan fenomena yang memiliki kemiripan 

bentuk, tetapi hakikatnya memiliki perbedaan ideologi dan kepentingan. 

Objek dalam penelitian ini adalah Salafi yang berfaham a-politik; baik itu 

Al Madinah, Imam Bukhori maupun Ihyaussunah. 

 
   

Tabel 2.3VarianKaum Salafi 

No Kelompok Tokoh Fokus Gerakan Di Indonesia 
1. Salafi Jihadi Osamah bin 

Laden dengan 
organisasi al-
Qaeda 

Terlibat dalam 
politik praktis dan 
menggunakan 
kekerasan. 

MMI, Jamaah 
Anshorut Tauhid 
(JAT), Darus 
Sahadah, al-
Mu‟min Ngruki 

2. Salafi Haroki Muhammad bin 
Surur Zaenul 
Abidin 

Terlibat dalam 
politik praktis, 
namun menolak 
menggunakan 
kekerasan untuk 
mencapai tujuan.  

PKS, Wahdah 
Islamiyah, 
Hizbut Tahrir   
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3. Salafi ad-
Da‟wi 

Nasiruddinal-
Albani dan 
Jamiah Islamiyah  

Menjauhi politik 
praktis dan 
menolak 
menggunakan 
kekerasan untuk 
mencapai tujuan. 

al-Madinah 
Solo, Imam 
Bukhori, STDI 
Jember, Daaru- 
Salaf-Solo, 
Binbas Jogja 

C. Substansi Kurikulum PAI Formal yang Berseberangan dengan Manhaj 

Salafi  

1. Ilmu Kalam  

Ilmu kalam adalah ilmu yang lebih mengandalkan logika daripada al-

Qur‟an dan as-Sunnah itu berasal dari luar Islam. Kemudian masuk tersebar ke 

kalangan kaum muslimin dengan perantaraan masuknya terjemahan buku-buku 

filsafat Yunani pada masa al-Ma‟mun dari pulau Ciprus yang berada di bawah 

kekuasaan Romawi Timur waktu itu. Sehingga dari itu tersebarlah ilmu kalam, 

apalagi ilmu kalam dipegang sebagai maḍhab negara sejak masa Kholifah al-

Ma‟mun sampai al-Watsiq, bahkan orang-orang dipaksa dengan hal itu. Bila tidak 

mereka dibunuh atau dipenjara atau dihukum dengan hukuman lainnya. 

Imam aḍ-Ḍahabi asy-Syafi‟i tentang penyebaran ilmu kalam 

Beliau berkata di dalam as-Siyar (11/236): 

ٚعّش رٟ رىش  ُٕٙ لخثّخ فٟ خ�� أ ٚد٠ ٕخط أِش ٚحكذس،  خْ حٌ  .و

إٚط حٌؾش  َ س د، لخ ٕٗ، ٚحٔىغش حٌزخ د حٌفٕظش عّش�����ع ً رخ فٍّخ حعظؾٙذ لف

ظٝ ررق فزشح خْ ك ١ذ عؼّ ٌؾٙ  .عٍٝ ح

ٓ ٌـًّ، ػُ ٚلعش فف١ ٚطّض ٚلعش ح ٍّش   .ٚطفشلض حٌى

ذ ٕٛحف ٚحٌ ل   .ف ٙشص حٌخٛحسؽ، ٚوفشص عخدس حٌقلخرش، ػُ  ٙشص حٌشٚحف

ٌّعظضٌش رخٌزقشس، ٚحٌـ١ّٙش  حٌقلخرش  ٙشص حٌمذس٠ش، ػُ  ٙشص ح ٚفٟ آخش صِٓ 

اٌٝ رعذ  ٍٙخ  ٚأ٘ عقش حٌظخرع١ٓ ِ   ٙٛس حٌغٕش  ْ فٟ إٔػخء  ـغّش رخشحعخ حٌّ ٚ

١فش  ٌخٍ ْ ح ٛ حٌّؤِ ف ٙش   ،ٓ ٛي  –حٌّجظ١ ٍّخ، ٌٗ ٔ ش فٟ حٌّعم ْ رو١خ ِظى  –ٚوخ
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م ،  ٚ ٚ ذ  ٚخ ه ٚلعذ،  ٚلخَ فٟ رٌ  ،ْ ٔخ ٛ ١ د كىّش حٌ ٚعش ذ ح�ٚحثً،  ذ وظ فخعظـٍ

ٌه ٚحٌؾ١عش، فبٔٗ وخْ وز  ً ٚعٙخ، ر إ ٚحٌّعظضٌش س  .ٚسفعض حٌـ١ّٙش 

ٍّخء، فٍُ  ظلٓ حٌع ، ٚحِ ْ مٛي رخٍك حٌمشآ اٌٝ أْ ك�������حٌ رٗ حٌلخي  ٚآي 

ًّٙ ٠. 

ٓ ذٖ ؽشح ��ء فٟ حٌذ٠ ، ٚخٍٝ رع ه ٌعخِٗ ٍ٘ٚ. 

ٚطٕض٠ٍٗ��� ٚك١ٗ  ٚ ٌع ١ُ ��������� ْ ح ْ حٌمشآ عٍٝ أ ف������ صحٌض 

ي، ٚأٔٗ أّخ  ٛ ٛق ِـع ٛي رؤٔٗ ����� ِخٍ ُ حٌم ظٝ ٔزغ ٌٙ ٌه، ك ْٛ غ١ش ر ٠عشف

�����ٚ ٍّخء .٠نخف �����طعخٌٝ امخفش طؾش٠ ، وز١���،  ه حٌع ٌُٚ  .فؤٔىش رٌ

خْ  ْ، و ٛ حٌّؤِ فٍّخ ٌٟٚ  ٌّٙذٞ ٌٚحشؽ١ذ ���١ٓ  ٌٚش ح ْٚ فٟ د ٓ حٌـ١ّٙش ٠ ٙش طى

ُٕٙ، ٚأ ٙش حٌّمخٌش ٛف.ِ رٓ ٔ ٓ ِلّذ  ٚسلٟ، ع ١ُ حٌذ ٓ ارشح٘ ٜ أكّذ ر ٚ أْ  :س

مٛي :ٌحشؽ١ذ، لخي ٌّش٠غٟ، ٠ ع ح رٓ غ١خ ْ رؾش  ٕٟ أ ٍٍٗ عٍٟ اْ  :رٍ  ٛق، ف ْ ِخٍ حٌمشآ

ٕٗ  .أ فش������

ٚسلٟ اٌٝ  :لخي حٌذ ٚدعخ  َ ٌحشؽ١ذ فٍّخ ِخص ٌحشؽ١ذ،  ٙش،  ٛحس٠خ أ٠خ ٚوخْ ِظ

 .حٌن��
“Dulu kaum muslimin satu padu, agama mereka tegak di masa 
kekhalifahan Abu Bakr dan Umar. Namun ketika Umar meninggal 
secara syahid (karena dibunuh), terbukalah pintu fitnah setelahnya. 
Bangkitlah para tokoh kejelekan yang memberontak kepada Utsman bin 
Affan sampai membunuh beliau tanpa perlawanan. 
Kemudian terpecah-belah persatuan kaum muslimin, dan terjadi perang 
Jamal dan perang Shiffin. Muncullah Khowarij yang mengkafirkan para 
tokoh shohabat. Kemudian muncullah Syiah Rofidhoh dan Nashibah. 
Pada akhir masa shohabat muncullah al-Qodariyyah, kemudian 
muncullah al-Mu‟tazilah di Bashroh, dan al-Jahmiyyah serta al-
Mujassimah di Khurosan pada pertengahan masa tabiin. Meskipun 
begitu, sunnah Rasulullah Ṣallallahu „alaihi wa sallam dan orang yang 
memegangnya tetap nampak jelas sampai setelah tahun 200-an. 
Kemudian muncul Kholifah al-Makmun. Dia dulunya adalah orang 
yang cerdas dan ahli kalam. Dia mempunyai perhatian dengan masalah 
logika. Kemudian dia mendatangkan buku-buku orang-orang dulu dan 
menerjemahkan filsafat manthiq Yunani. Dia semakin tenggelam dan 
larut dalam hal itu, sehingga al-Jahmiyyah dan al-Mu‟tazilah 
menampakkan kepalanya, bahkan syiah juga demikian. 
Bahkan keadaannya berubah, sampai Al-Makmun memaksa ummat 
Islam untuk berpendapat bahwa al-Qur‟an itu makhluk. Dia juga 
menguji para ulama dan tidak memberi tenggang. 
Kemudian al-Makmun meninggal pada tahun itu, tetapi dia 
meninggalkan kepada orang yang setelahnya kejelekan dan musibah 
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dalam perkara agama. Karena dulunya ummat Islam senantiasa di atas 
prinsip bahwa al-Qur‟an adalah kalamullah, wahyu-Nya dan diturunkan 
oleh Allah. Mereka tidak mengetahui selain hal itu, hingga al-Makmun 
menyebarkan kepada mereka pendapat bahwa al-Qur‟an adalah 
makhluk yang dibuat dan mengatakan bahwa penisbatan al-Qur‟an 
sebagai kalam (ucapan) Allah itu hanyalah sebagai bentuk pemuliaan 
makhluk, seperti baitullah (Rumah Allah) dan untanya Allah (unta 
mukjizat Nabi Sholih „alaihis salam). Kemudian para ulama 
mengingkari hal itu. 
Padahal sebelumnya firqoh al-Jahmiyyah tidak nampak di masa 
kekuasaan al-Mahdi, Harun ar-Rosyid dan al-Amin. Namun ketika al-
Makmun berkuasa, dia menjadi golongan mereka dan menampakkan 
pendapat al-Jahmiyyah. 
Bahkan Ahmad bin Ibrohim Ad-Dauroqi meriwayatkan dari 
Muhammad bin Nuh: bahwa Harun ar-Rosyid berkata: “Telah sampai 
berita kepadaku bahwa Bisyr bin Ghoyats al-Marisi (tokoh jahmiyyah) 
berkata bahwa al-Qur‟an adalah makhluk. Demi Allah, wajib aku jika 
bisa menangkapnya untuk membunuhnya.” 
ad-Dauroqi berkata: Bisyr al-Marisi ini sembunyi-sembunyi pada masa 
kekuasaan Harun ar-Rosyid, ketika Harun ar-Rosyid meninggal, dia 
muncul dan menyerukan kesesatannya”. 

 
a. Pendapat Para Imam Terhadap Ilmu Kalam 

1. Menurut Imam asy-Syafi’i (Rohimahulloh): 

 ٟ ُْ فِ ِٙ ٠ُطَخَف رِ َٚ  ًِ ٝ حْ�ِرِ ٍَ ٛح َع ٍُ َّ ٠ُْل َٚ َِـش٠ِذ  ٌْ ٛح رِخ نْشَرُ ُ٠ ْْ َِ أَ ًِ حٌْىََ� ْ٘ ٟ أَ ٟ فِ ِّ كُْى

 ٝ ٍَ ًَ َع أَلْزَ َٚ ٌغ�ٕ�ش  َد َٚح ْٓ طََشَن حٌْىِظَخ َِ َ٘زَح ؿَضَحُء   ُْ ِٙ ١َْ ٍ ٜ َع ٠َُٕخَد َٚ َٚحٌْعَؾَخثِش ،   ً ٌْمَزَخثِ ح

 َِ  حٌْىََ�
“Hukumku pada ahlil kalam, mereka dipukul dengan pelepah kurma, 
dan dinaikkan ke unta, kemudian diarak berkeliling di kabilah-kabilah 
dan suku-suku, kemudian diserukan tentang mereka „Ini balasan orang 
yang meninggalkan al-Qur‟an dan as-Sunnah dan menghadap diri 
kepada ilmu Kalam.” (Manaqib asy-Syafii karya al-Baihaqi 1/462, cet, 
Dar at-Turot) 
 
Ilmu Kalam diada-adakan para mutakallimun (ahli kalam) dalam masalah 

ushuluddin (pokok-pokok agama), dalam menetapkan aqidah (keyakinan) dengan 

cara-cara yang mereka ciptaan. Mereka berpaling dari yang dibawa al-Qur‟an dan 

as-Sunnah. 
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Demikianlah peringatan Imam asy-Syafi‟i tentang ilmu kalam dan ahli 

kalam, karena hal itu akan menghantarkan kepada syubhat (kesamaran) dan 

keraguan-keraguan. 

Mereka (para ahli kalam) memang berhak mendapatkan apa yang 

dikatakan Imam asy-Syafi‟i dari sisi agar mereka bertaubat kepada Allah dan 

memperingatkan yang lainnya agar tidak mengikuti mereka. Jika kita melihat 

kepada mereka dari sisi yang lain: mereka telah dikuasai kebingungan dan 

dikuasai setan. Sehingga kemudian kita mengasihi mereka dan kita berlemah 

lembut kepada mereka. Dan kita memuji Allah yang telah menyelamatkan kita 

dari fitnah/ujian yang ditimpakan Allah kepada mereka. 

Kita memandang kepada para ahli kalam dengan dua pandangan: 

1) Pandangan dari sisi syari‟at: kita memberikan didikan kepada mereka dan 

melarang mereka dari menyebarkan Maẓhab mereka. 

2) Pandangan dari sisi taqdir: kita menyayangi mereka dan meminta kepada 

Allah agar mereka diberi al-afiyah (keselamatan) dari kesesatan, dan kita 

memuji Allah yang telah menyelamatkan kita dari keadaan mereka yang 

menyimpang. 

Kebanyakan orang yang dikawatirkan tersesat adalah orang-orang yang 

masuk dalam ilmu kalam, namun tidak sampai pada puncak ilmu kalam. 

Maksudnya: orang yang tidak masuk ke dalam ilmu kalam berada dalam 

keselamatan. Sedangkan orang yang telah sampai kepada puncak ilmu kalam, 

menjadi jelas bagi dirinya tentang kerusakan ilmu kalam, dan dia kembali kepada 

al-Kitab dan as-Sunnah sebagaimana yang terjadi pada sebagian tokoh ilmu 
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kalam, sehingga masih tersisa kekawatiran atas orang yang keluar dari jalan ash-

Shiroth al-Mustaqim dan tidak mengetahui hakekat perkara ilmu kalam. 

Kita merasa cukup dengan al-Qur‟an, as-Sunnah dan atsar dari salaf dari 

semua ilmu kalam. Namun kebanyakan orang menisbatkan dirinya kepada 

sebagian kelompok ahli kalam dan berbaik prasangka kepada mereka, tidak pada 

yang lainnya. Karena mereka menyangka bahwa ahli kalam itu telah meneliti 

dalam masalah keyakinan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Sampai kalau 

didatangkan satu ayat, dia tidak akan mengikutinya, kecuali jika dibawakan 

perkataan dari sebagian ahli kalam. 

Imam asy-Syafi‟i juga berkata: 

 َِ ٓ حٌْىََ� ِِ ٍء  ْٟ ٍْمَخُٖ رَِؾ َ٠ ْْ ْٓ أَ ِِ ٍذ َِخ خََ� حٌؾ�ْشَن َخ١ٌْش  ْٔ ً� َر ُ حٌْعَْزَذ رُِى ٝ هللا� ٍْمَ َ٠ ْْ َ�َ 
“Kalau seandainya Allah menemui seorang hamba dengan membawa 
dosa selain kesyirikan, itu lebih baik daripada menemuinya dengan 
sesuatu dari ilmu kalam.” (al-Majmu‟ Syarh al-Muhadzdzab) 
 

 
Kemudian Imam an-Nawawi berkata mengomentari ucapan Imam asy-

Syafi‟i tersebut: 

ٝ ٌ ٗ هللا طعخ ّ ٟ� سك َُِٕخ حٌؾ�خفِِع ٌََغ اَِخ َِ أََؽذ� :َٚلَْذ رَخ ُِ حٌْىََ� ٍْ ُِ حِ�ؽْظِ َخِي رِِع ٟ طَلِْش٠ فِ

 ُِ ُِ ح�ِْْػ ١ ِ َٚطَْع  ،ِٗ ِ ٍ َٚطَمْز١ِِق فِْع  ،ِٗ ِه١ ُّظَعَخ ٌِ ٛرَِش  ١ِِظ حٌْعُمُ ٍ  ْ َٚطَ  ،ِٗ ِّ ٟ طَلِْش٠ َذ فِ َٕ ْه أَ َٚ ٌَ ٍَش،  ُِزَخ

ِٗ فَمَخيَ  ْٓ  ” :ف١ِ ِِ ٍء  ْٟ ٍْمَخُٖ رَِؾ َ٠ ْْ ْٓ أَ ِِ ٍذ َِخ خََ� حٌؾ�ْشَن َخ١ٌْش  ْٔ ً� َر ُ حٌْعَْزَذ رُِى ٝ هللا� ٍْمَ َ٠ ْْ َ�َ

 َِ ٛسَسٌ “حٌْىََ� ُٙ َِْؾ ٝ وَؼ١ِشَسٌ  َٕ َّْع ٌْ َٙزَح ح ُٗ رِ أٌَْفَخ ُ َٚ  ، 
“Imam kita asy-Syafi‟i telah sangat keras mengharamkan menyibukkan 
diri dengan ilmu kalam. Beliau sangat tegas dalam mengharamkannya, 
mengeraskan hukuman bagi orang yang simpati kepadanya, 
memperjelek perbuatannya, serta menyebutkan besar dosanya. 
Makanya beliau berkata: „Kalau seandainya Allah menemui seorang 
hamba dengan membawa dosa selain kesyirikan, itu lebih baik daripada 
menemuinya dengan sesuatu dari ilmu kalam‟. Dan ungkapan-
ungkapan beliau yang sema‟na dengan ini sangat banyak dan masyhur. 
(an-Nawawi dalam” al-Majmu Syarh al-Muhaẓab”) 
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Kita telah mengetahui sebagian pendapat Imam Syafi‟i tentang hukuman 

bagi ahli kalam. Untuk lebih meyakinkan kita tentang bahayanya ilmu kalam, 

akan dibawakan perkataan para imam yang lainnya tentang ilmu kalam. 

Telah banyak ungkapan para salaf, seperti Imam Syafi‟i, Imam Ahmad 

dan lainnya yang memperingatkan dari ilmu kalam dan ahli kalam. Dan 

sebagaimana yang telah lalu bahwa ilmu kalam akan menghantarkan kepada 

syubhat (kesamaran) dan keraguan-keraguan. 

Imam Ahmad berkata: 

 ْٓ ُْ ٠َُى َ ٌ  ُٗ ِٗ أَٔ� قٍَْش ف١ِ َخ١ُْش َخ َٚ  ُٖ ُٖ خَزٌَش لٍَ�َذ َْٕذ ُٗ ارَح ػَزََض ِع ْٕ ُ َع َٟ هللا� ِم ٟ� َس َْ حٌؾ�خفِِع وَخ

 َٗ ُٗ حٌْفِْم ّ�ظُ ِ٘ َ أ�َّخ وَخَْٔض  ٟ حٌْىََ� ِٙ  ٠َؾْظَ
“Dulu Imam Asy-Syafi‟i jika telah dipastikan di sisinya ada satu khobar 
(hadith), beliau mengikutinya. Dan sebaik-baik sifat Imam Syafi‟i 
adalah tidak menginginkan ilmu kalam. Beliau hanya antusias dengan 
ilmu fiqih.” 
 
Imam Ahmad meriwayatkan tentang Imam asy-Syafi‟i: 

، لَخيَ  ُْ ُ ٙ ََِع ٛط  ُ ٍ ـُ ٌْ َٚح  ، َِ ًِ حٌْىََ� ْ٘ َُِٕخ َشَس أَ  ْٓ ُٗ َع ٌ ًٌ ٠َغْؤَ ِٗ سَُؿ ١َْ ٌ َذ ا وَظَ ٞ وُٕ�خ  :َٚ َٚحٌَ�ِز

 ََ َْ حٌْىََ� ٛ ُ ٘ ٛح ٠َىَْش ُْ وَخُٔ ُ ٙ ُ أَٔ� ٍْ ً حٌِْع ْ٘ ْٓ أَ ِِ ْٓ عٍََفَِٕخ  ِِ ْٓ أَدَْسوَْٕخ  َِ  ِٗ ١َْ ٍ أَدَْسوَْٕخ َع َٚ   َّ َْٔغ

ِد هللا� عَض�  ٟ وِظَخ َِخ فِ  ٝ ٌَ َٙخء ا َٚحِ�ْٔظِ  ُ ١ِ ٍ ٟ حٌظ�ْغ ِْش فِ أِ�َّخ حْ�َ َٚ ً حٌض�٠ْغ  ْ٘ َ  أَ َِ َك  ْٛ ٌَْخ َٚح

هَ  ٌِ ٜ َر ٗ َ� طََعذ� ٌ ٛ عُٕ�ِش َسُع َٚ  �ً  ََٚؿ
“Seseorang menulis surat kepada Imam asy-Syafi‟i menanyainya tentang 
berdebat dengan ahli kalam dan duduk-duduk bersama mereka. Imam 
Syafi‟i berkata: “Yang kami dengar dan kami dapati dari salaf 
(pendahulu) kami dari para ulama, bahwa mereka membenci ilmu kalam 
dan berdebat dengan orang-orang menyimpang. Agama itu hanyalah 
dalam tunduk dan berhenti kepada apa yang ada di al-Qur‟an dan Sunnah 
Rasul-Nya Sallallahu „alaihi wa sallam, tidak melampauinya.” 

 
 
ar-Robi‟ berkata: Aku mendengar Imam asy-Syafi‟i berkata: 

َٛحِء  ْ٘ ْٓ حْ�َ ِِ  ُٗ َ ٌ ِٗ َخ١ٌْش  ٍذ َِخ خََ� حٌؾ�ْشَن رِ ْٔ ً� َر ً� حٌْعَْزَذ رُِى ََٚؿ ُ عَض�  َٟ هللا� ٍِ ْْ ٠َزْظَ َ�َ. 
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“Kalau Allah menguji seorang hamba dengan semua dosa selain 
menyekutukan-Nya, itu lebih baik baginya daripada al-ahwa (bid‟ah, 
ilmu kalam).” 
 
 

Ibnu „Abdil Hakam berkata Imam asy-Syafi‟i: 

ْٓ حْ�ََعِذ  ِِ  َْ ٚ ُٗ َوَّخ ٠َفِش� ْٕ ِِ ٚح  َِ ٌَفَش� ْٓ حٌْىََ� ِِ َٛحِء  ْ٘ ٟ حْ�َ َُ حٌٕ�خُط َِخ فِ ِ ٍ ْٛ َع َ ٌ. 
“Kalau seorang mengetahui apa yang ada pada al-ahwa (bid‟ah) dari 
ilmu kalam, sungguh mereka akan lari darinya sebagaimana lari dari 
singa.” 
 

Imam Asy-Syafi‟i juga berkata: 

ٍََق ، َِ فَؤَْف ٜ رِخٌْىََ�  َِخ أََكٌذ حسْطََذ
“Tidak ada seorang pun jatuh dalam ilmu kalam, kemudian dia bisa 
beruntung.” 
 

al-Muzani bertanya kepada Imam asy-Syafi‟i tentang satu masalah dari ilmu 

kalam. 

Kemudian beliau (asy -Sayfi‟i) balik bertanya: “Sedang dimana engkau?” 

al-Muzani menjawab: “Di Masjid Jami di Fusthoth.” Kemudian Imam asy-Syafi‟i 

berkata: “Engkau sedang berada di Taron.” Taron adalah satu tempat di Laut al-

Qulzum, dimana hampir tidak ada satu perahu yang selamat di sana. Kemudian 

Imam asy-Syafi‟i memberikan satu masalah fiqih kepadanya. Kemudian dia 

menjawabnya. Kemudian beliau memasukkan kepada al-Muzani sesuatu yang 

merusak jawabannya. Kemudian al-Muzani menjawab dengan selain itu. 

Kemudian beliau memasukkan sesuatu yang merusak jawabanku. Setiap kali al-

Muzani menjawab, beliau mendatangkan sesuatu yang merusak jawaban itu. 

Kemudian Imam asy-Syafi‟i berkata: 

 ٟ َُ فِ َ  حٌْىََ� َ٘زَح فََى١ْ  ً ُٗ ِِْؼ ٍ ًُ حٌٕ�خِط ٠َْذُخ ٠ ِٚ أَلَخ َٚ ٌغ�ٕ�ش  ُد َٚح ِٗ حٌْىِظَخ ٞ ف١ِ ٗ حٌ�ِز َ٘زَح حٌْفِْم

ٗ ٝ حٌْفِْم ٍَ أَلْزٍَُْض َع َٚ  ََ ِٗ وُفٌْش ؟ فَظََشوُْض حٌْىََ� ذَحي ف١ِ ـِ ٌْ ٞ ح َٓ حٌ�ِز ١ ِّ َ ٌ د� حٌْعَخ  َس
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“Ini fiqih yang tentangnya ada penjelasan dari al-Qur‟an dan as-Sunnah 
serta pendapat-pendapat ahul ilmi, memasukinya seperti ini, maka 
bagaimana dengan ilmu kalam tentang Allah, yang berdebat tentangnya 
kafir?” 
 
 
Kemudian al-Muzani meninggalkan ilmu kalam dan menghadap kepada 

ilmu fiqih. 

Imam Asy-Syafii berkata: 

 ٟ ًْ فِ ُْ طَْذُخ َ ٌ  َِ ُذ حٌْىََ� َٙخ وُظُ َْ ف١ِ وَخ َٚ ُِ ٢ِخََش ،  ٍْ ْٓ حٌِْع ِِ  ِٗ ٝ رِىُظُزِ َف ْٚ ْ� سَؿُ�ا أَ ْٛ أَ َ ٌ

 ُِ ٍْ ْٓ حٌِْع ِِ َظ  ١َْ ٌ  ُٗ ِف١�ِش ؛ �َِٔ� َٛ ٌْ  .ح
“Kalau seseorang berwasiat dengan kitab-kitabnya kepada orang lain, 
dan di dalamnya ada kitab-kitab ilmu kalam, maka kitab-kitab ilmu 
kalam itu tidak termasuk dalam wasiat, karena itu bukanlah ilmu (yang 
bermanfaat)” 
 
 

2. Imam Abu Hanifah (rahimahullah) 

Nuh Al-Jami‟ berkata; Aku bertanya kepada Abu Hanifah tentang ilmu 

kalam seperti al-a‟radh dan al-ajsam yang diadakan oleh orang-orang, maka dia 

menjawab: 

ْلذَػٍَش  ُِ  �ً ُو َٚ ا٠ِ�خَن  َٚ   ِ ٍَ ٌغ� َه رِطَِش٠ِك ح ١َْ ٍ  .َِمَخ�َُص حٌْفََ�عِفَِش ، َع
“Perkataan-perkataan filsafat, wajib engkau menempuh jalan salaf, dan 
hati-hati engkau dari setiap perkara yang baru.” 

 

3. Imam Ahmad (rahimahullah) 

ٍَ أَرَذاح ُذ وَ�َ ٍُِق فَخِك  �َ ٠ُْف
“Ahli kalam tidak akan beruntung selama-lamanya.” 

 

Imam Ahmad rahimahullah juga telah melarang melihat dan membaca kitab-kitab 

ahli kalam dan ahli bid‟ah yang menyesatkan. 

Beliau berkata dalam riwayat al-Marrudzi: 
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 ْٓ ٍغ َع ْٚ َكِذ٠ ِ أَ ِد هللا� ٟ وِظَخ َْ فِ ء ا�� َِخ وَخ ْٟ ٟ َؽ َ فِ ٜ حٌْىََ� ، فََ� أََس ٍَ ِذ وََ� قَخِك ٌَغْض رِ

ِ�خ َغ١ْش  ، فَؤَ َٓ ْٓ حٌظ�خرِِع١ ْٚ َع ُْ أَ ُ ٙ ْٕ ُ َع َٟ هللا� ِم ِٗ َس أَْفلَخرِ َٚ  َُ عٍَ� َٚ  ِٗ ١َْ ٍ ُ َع ٝ هللا� ِ فٍَ� ِٛي هللا� َسُع

ٛد ُّ ْل َِ ِٗ َغ١ُْش  َ ف١ِ َه فَخٌْىََ� ٌِ  َر
“Bukanlah aku termasuk ahli kalam. Aku tidak memandang ilmu kalam 
sedikitpun melainkan apa yang ada di dalam al-Qur‟an, atau hadith 
Rosululloh Ṣallallahu „alaihi wa sallam, para shohabatnya rodhiyallahu 
„anhum atau dari tabiin. Adapun yang selain dari itu maka berbicara 
tentangnya tidak terpuji.” (Diriwayatkan oleh al-Khollal) 
 
Beliau berkata kepada seseorang dalam riwayat Ahmad bin Ash-rom: 

 َِ َٚحٌْىََ� َِخِص  ٛ ُق ٌُْخ د ح ٌَغَشَ أَْفلَخ َـخ ُِ َٚ  ا٠�خَن 
“Hati-hatilah dari duduk-duduk dengan orang yang suka berdebat dan 
dengan ahli kalam.” (Diriwayatkan Abu Nashr as-Sajzi) 
 
Dalam riwayat Ahmad bin Ashrom: Imam Ahmad rahimahullah juga 

berkata kepada seseorang: 

َ٘زَح   َْ ْٛ وَخ َ ٌ  ، َِ ِٙش رِخٌْىََ� َٚطَؾْظَ َه،  َذ َْٔفَغ ق� َٕ ْْ طُ ٟ أَ  ِ َ، ََٚ� ٠َْٕزَ ذَحُي، حط�ِك هللا� ـِ ٌْ ٟ ح  ِ َ� ٠َْٕزَ

 ُٖ ُِغْظَْشِؽذ فَؤَْسِؽْذ ْْ ؿَخَءن  ، ا َُ عٍَ� َٚ  ِٗ ١َْ ٍ ُ َع ٝ هللا� ٟ� فٍَ� ُد حٌٕ�زِ ِٗ أَْفلَخ ََِٕخ ف١ِ  .َخ١ْشاح ٌَظَمَذ�
“Tidak sepantasnya untuk berjidal (debat kusir), bertakwalah kepada 
Allah. Tidak sepantasnya engkau mendudukan dirimu dan engkau 
terkenal dengan ilmu kalam. Kalau hal ini baik, sungguh kita akan 
didahului oleh para shohabat Nabi Ṣallallahu „alaihi wa sallam dalam 
masalah itu. Namun jika datang seseorang meminta bimbingan 
kepadamu, maka berilah bimbingan.” (Diriwayatkan Abu Nashr as-
Sajzi) 
 

Beliau berkata dalam satu riwayat Ahmad Bin Hanbal: 

ذ�  ْٓ أََك َِ ٍِق  ُٗ َ� ٠ُْف ِّشَحَء فَبِٔ� ٌْ َٚح َك  ْٛ ٌَْخ َٚح  ُْ ا٠ِ�خُو َٚ  ، ُْ َِخ ٠َْٕفَعُى َٚ غ  َلِذ٠ ٌْ َٚح ٌغ�ٕ�ِش  ُْ رِخ ١َُْى ٍ َع

َ  حٌْىََ�
“Wajib kamu berpegang dengan sunnah, hadith dan yang memberi 
manfaat kepadamu. Dan hati-hatilah kamu dari berdebat, jidal, 
sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang menyukai ilmu kalam.” 
 

Beliau (Imam Ahmad) juga berkata: 
ُ ُ ٙ ْٕ ِِ ُْ أََكذاح  ُْ ََٚ� طُىٍَ� ُ ٙ ٌِْغ َـخ  َ� طُ
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“Jangan engkau duduk-duduk dengan ahli kalam, dan jangan kamu 
mengajak bicara kepada seorang pun dari mereka.” 
 
Beliau juga menyebutkan ahli bid‟ah dan berkata: 

 ْٓ ُْ ٠َُى َ ٌ  َ ذ� حٌْىََ� ْٓ أََك َِ  �ً ُو َٚ  ، ُْ ِٙ َظ رِ ُْ ََٚ� ٠َؤَْٔ ُ ٙ ٌِطَ ُْ ََٚ� ٠ُخَخ ُ ٙ ٌَِغ َـخ ُ٠ ْْ ذ� ِ�ََكٍذ أَ َ� أُِك

 ٞ ٗ حٌ�ِز َٚحٌْفِْم  ِٓ َ ٕ ٌغ� ُْ رِخ ١َُْى ٍ ٝ َخ١ْش، َع ٌَ ٛ ا َ َ� ٠َْذُع ْ� حٌْىََ� ٝ رِْذعَش ِ�َ ٌَ ِٖ ا�� ا ِِْش آخُِش أَ

َ٘زَح   َْ ٛ َِخ ٠َعْشِفُ َٚ ِّشَحِء ، أَدَْسوَْٕخ حٌٕ�خَط  ٌْ َٚح ًِ حٌْزَِذع  ْ٘ ََ أَ وََ� َٚ ذَحَي  ـِ ٌْ َدُعٛح ح َٚ  ِٗ َْ رِ ٛ طَْٕظَفُِع

 َِ ًَ حٌْىََ� ْ٘ َْ أَ ٛ َـخِٔزُ ُ٠ َٚ 
“Aku tidak suka seseorang untuk duduk-duduk dengan mereka dan 
bergaul dengan mereka, dan beramah-tamah dengan mereka. Setiap 
orang yang menyukai ilmu kalam, akhir urusannya tidak lain kecuali 
kepada bid‟ah, karena ilmu kalam tidak mengajak kepada kebaikan. 
Wajib kalian memegang sunnah-sunnah dan fikih yang kalian bisa 
mendapat manfaat dengannya. Tinggalkan jidal, ucapan ahli bid‟ah dan 
orang yang suka berdebat. Kita telah mendapati para pendahulu, 
mereka tidak mengenal hal ini dan menjauhi ahli kalam.” 
 
 
Imam Ahmad berkata dalam risalahnya kepada Musaddad, dia berkata: 

ٟ عَفَِشن  ُٗ فِ ه، ََٚ� طُشَحفِْم ِٕ ٟ ِد٠ ًِ حٌْزَِذِع فِ ْ٘ ْٓ أَ ِِ ِْٚس أََكذاح   .ََٚ� طُؾَخ
 

“Jangan engkau bermusyawarah dengan seorang pun dari ahli bid‟ah 
dalam agamamu. Jangan temani dia dalam safar.” 
 
 
Imam at-Tirmidzi berkata: Aku mendengar Abu Abdillah (Imam Ahmad) 

berkata: 

 َُ ْْ ٠َظَٙـَ� ْٓ أَ ِِ  ًُ ُْ ٠َْخ َ ٌ  ََ ٝ حٌْىََ� هَ ْٓ طَعَخ َِ َٚ ٍُِق،  ََ َ� ٠ُْف ٝ حٌْىََ� هَ ْٓ طَعَخ َِ. 
 
“Orang yang mengambil ilmu kalam tidak akan beruntung. Dan 
barangsiapa mengambil ilmu kalam, tidak bisa lepas dari menjadi 
jahmiyah.” 
 

4. Imam Malik Rahimahullah 

Imam Ibn „Abdil Bar meriwayatkan dari Mush‟ab bin Abdullah bin az-

Zubairi, katanya, Imam Malik pernah berkata: 
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“Saya tidak menyukai Ilmu Kalam dalam masalah agama, warga negeri ini 

juga tidak menyukainya, dan melarangnya, seperti membicarakan pendapat Jahm 

bin Shafwan, masalah qadar dan sebagainya. Mereka tidak menyukai Kalam 

kecuali di dalam terkandung amal. Adapun Kalam di dalam agama, bagi saya 

lebih baik diam saja. karena hal-hal di atas. (Jami‟ Bayan al-„Ilm wa Al-Fadhilah, 

hal. 415) 

Imam Abu Nu‟aim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Nafi, katanya, 

saya mendengar Imam Malik berkata: 

“Seandainya ada orang melakukan dosa besar seluruhnya kecuali menjadi 

musyrik. kemudian dia melepaskan diri dari bid‟ah-bid‟ah Ilmu Kalam ini, dia 

akan masuk surga. (Abu Nu‟aim “Hilyah fi tholibil „ilmi” .VI/325) 

Imam al-Harawi meriwayatkan dari Ishaq bin Isa, katanya, Imam Malik 

berkata: 

“Barangsiapa yang mencari agama lewat Ilmu Kalam ia akan menjadi 
kafir zindiq, siapa yang mencari harta lewat Kimia, ia akan bangkrut, 
dan siapa yang mencari bahasa-bahasa yang langka dalam Hadith 
(gharib al-Hadith) ia akan bohong.” (Dzamm al-Kalam, hal.173.) 
 
Imam al-Khotib al-Baghdadi meriwayatkan dari Ishaq bin Isa, katanya: 

saya mendengar Imam Malik berkata: 
 

“Berdebat dalam agama itu aib (cacat).” Beliau juga berkata: 
“Setiap ada orang datang kepada kita, ia ingin berdebat. Apakah ia 
bermaksud agar kita ini menolak apa yang telah dibawa oleh Malaikat 
Jibril kepada Nabi Ṣallallahu „alaihi wa sallam?” (Syaraf ash-hab al-
Hadith, hal. 5) 

 
Imam al-Harawi meriwayatkan dari Abdur Rahman bin Mahdi, katanya, 

saya masuk ke rumah Imam Malik, dan di situ ada seorang yang sedang ditanya 

oleh Imam Malik: 
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“Barangkali kamu murid dari „Amru bin „Ubaid. Mudah-mudahan 
Allah melaknat „Amr bin „Ubaid karena dialah yang membuat bid‟ah 
ilmu kalam. Seandainya kalam itu merupakan ilmu, tentulah para 
Sahabat dan Tabi‟in sudah membicarakannya, sebagaimana mereka 
juga berbicara masalah hukum (fiqih) dan syari‟ah.” (Dzan al-Kalam, 
lembar 173-B) 
 
Imam al-Harawi meriwayatkan dari „Aisyah bin Abdul Aziz, katanya, saya 

mendengar Imam Malaik berkata: 

“Hindarilah bid‟ah”. Kemudian ada orang yang bertanya, “Apakah 
bid‟ah itu, wahai Abu Abdillah?”. Imam Malik menjawab: “Penganut 
bid‟ah itu adalah orang-orang yang membicarakan masalah nama-nama 
Allah, sifat-sifat Allah, kalam Allah, ilmu Allah, dan qudrah Allah. 
Mereka tidak mau bersikap diam (tidak memperdebatkan) hal-hal yang 
justru para Sahabat dan Tabi‟in tidak membicarakannya.” 
 
Imam Abu Nu‟aim meriwayatkan dari Imam Syafi‟i, katanya, Imam Malik 

bin Anas, apabila kedatangan orang yang dalam agama mengikuti seleranya saja, 

beliau berkata: 

“Tentang diri saya sendiri, saya sudah mendapatkan kejelasan tentang 
agama dari Tuhanku. Sementara anda memilih ragu-ragu. Pergilah saja 
kepada orang-orang yang masih ragu-ragu, dan debatlah dia.” 
 
 
Imam Ibn „Abdil Bar meriwayatkan dari Muhammad bin Ahmad al-Mishri 

al-Maliki, di mana ia berkata dalam bab al-Ijarat dalam kitab al-Khilaf, Imam 

Malik berkata: 

“Tidak boleh menyebarkan kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang 
yang dalam beragama hanya mengikuti selera, bid‟ah dan klenik; dan 
kitab-kitab itu adalah kitab-kitab penganut kalam, seperti kelompok 
Mu‟tazilah dan sebagainya.” (Jami‟ Bayan al-„Ilm wa al-Fadhilah, hal. 
416-417) 
.  

b. Kebingungan dan Penyesalan Para Tokoh Ilmu Kalam 

Aqidah ahlussunnah dibangun di atas dalil al-Qur‟an dan as-Sunnah dan 

prinsip yang dipegang oleh para shohabat yang mulia, semoga Allah meridhai 
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mereka semua. Aqidah yang bersih dan sangat jelas, tidak susah dipahami dan 

rumit. 

Beda dengan lainnya yang bersandar kepada logika akal dan menakwil 

dalil-dalil naql (wahyu). Dimana mereka membangun aqidah keyakinan mereka di 

atas ilmu kalam. Itupun akhirnya para ahli kalam menjelaskan bahaya yang ada 

dalam ilmu kalam. Mereka menyesal karena habis waktu mereka dengan ilmu 

kalam, namun tidak sampai kepada kebenaran. Ujung kesudahan mereka adalah 

kebingungan dan penyesalan. Di antara mereka ada yang diberi taufik untuk 

meninggalkan ilmu kalam dan mengikuti jalan salaf. Mereka juga mencela ilmu 

kalam. 

Abu Hamid al-Ghozali rahimahullah termasuk dari orang-orang yang 

mapan menguasai ilmu kalam. Namun bersamaan dengan itu dia mencela ilmu 

kalam, bahkan sangat keras celaannya. Dia menjelaskan bahaya ilmu kalam, dia 

mengatakan dalam kitabnya Ihya‟Ulumuddin hal 91-92:  

“ ،ُ ١ ّ ٌظق ٚح  َ ٓ حـٌض ٚاصحٌظٙخ ع ه حٌعمخثذ،  ٚطلش٠ ٗ، فبػخسسُ حٌؾزٙخص  ِنش�ط ِ�خ  أ

 ٗ ٍ  ف١ ٠خظ ٚ  ،ٗ ٛن ف١ ِؾى  ً ١ ٌ ٌذ ُٛعٙخ رخ ٟ ح�رظذحء، ٚسؿ ً ف ّ�خ ٠لق ِِ ه  ٌ فز

ٟ طؤو١ذ حعظمخد  ٗ مشٌس آخش ف ٌ ٚ ٌلك�،  ٟ ح�عظمخد ح ٖ ف ٙزح مشُس ؿ، ف ح�ؽخخ

 ُ ٙ ٠ؾظذ� كشُف ٚ  ،ُ ٙ غ دٚحع١ غ طٕزع ُ، رل١ ٘ ٚس ٟ فذ ٗ ف ٌٍزذعش، ٚطؼز١ظ ّزظذعش  ٌ ح

ـذي حٌ س ِٓ  ٛ ٌزٞ ٠ؼ ذ ح ٛحعطش حٌظعق� ٌنشس ر ٓ ٘زح ح ، ٌٚى ٗ١  .”�����حس عٍ
“Adapun bahaya ilmu kalam manthiq, yaitu akan memberikan 
kerancuan dan menggoyangkan aqidah, dan menghilangkan penetapan 
aqidah. Itulah diantara bahaya pada permulaannya. Dan kembalinya 
dengan dalil diragukan. Dalam hal ini orang berbeda-beda. Ini 
bahayanya dalam keyakinan yang benar. Dan ilmu kalam mantiq punya 
bahaya yang lain dalam mengokohkan keyakinan ahli bid‟ah pada 
bid‟ah dan mengokohkan keyakinan itu dalam dada-dada mereka, 
dimana faktor-faktor pendorongnya akan bangkit dan bertambah kuat 
semangat mereka di atas ilmu kalam. Namun bahaya ini dengan 
perantaraan fanatik yang muncul dari jidal (debat).” 
Sampai Dia (al-Ghozaliy) mengatakan: 
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“ ،ٗ ١ ٍ ٟ ع ٘ ِخ   ٝ ٍ ٙخ ع ِعشفظُ ٚ ٌلمخثك  ُ  ح ٗ وؾ ْ� فخثذَطَ ٓ� أ ٗ، فمذ ٠ُ  ِٕفعظُ ِ�خ  ٚأ

ٌعً� حٌظخز١و ٚحٌظن١ًٍ ف١ٗ  ٚ ذ حٌؾش٠ ،  ّطٍ رٙزح حٌ ١ٙخص؛ ف١ٍظ فٟ حٌ�َ� ٚفخء  ٘ٚ

ه  ٌ ٞ سر�ّخ خطش رزخ ٛ ٚ كؾ ع أ ِلذ�  ٓ ِ  ٗ ّعظ ٘زح ارح ع ٚ ٓ حٌىؾ  ٚحٌظعش٠ ،  ِ أوؼش 

ٌخزشس  ُ ل�� رعذ كم١مش ح ََ ػ ٓ خَزَش حٌى� �ّ ِِ ٘زح    ّ ٛح، فخع ٍ ٙ ٕخَط أعذحُء ِخ ؿ ٌ ْ� ح أ

َ أخش  ٛ ٍ ٟ ع ّ�ك ف ٝ حٌظع ٌ ه ا ٌ ٚؿخٚص ر  ،ٓ ١ ّ ّظىٍ� ٌ ٝ دسؿش ح ٙ ِٕظ  ٝ ٌ ٗ ا ً ف١  ٍ ٚرعذ حٌظ 

ٚد،  ِغذ  ٗ ٛؿ ٌ ٘زح ح  ٓ ِ ّعشفش  ٌ ٝ كمخثك ح ٌ ٌطش٠َك ا ْ� ح ٚطلمك أ  ،َ ٛع حٌى� ُذ ٔ طٕخع

 ٝ ٍ ٓ ع ٌٚى ٛس،  ِ ل ح� ٚا٠نخف ٌزع ٓ وؾ  ٚطعش٠   َ ع ه� حٌى� ٞ � ٠ٕف ٌعّش ٚ

َ ٟ فٕعش حٌى� ّ�ك ف ً حٌظع ُ لز ٙ ١�ش طىخد طف ٍ ٛس ؿ ِ ٟ أ ٚس ف ٕذ ٌ  .”ح
“Adapun manfaat ilmu kalam, disangka bahwa faedahnya adalah 
menyingkap dan mengetahui hakekat sebenar-benarnya. Jauh, jauh 
sekali persangkaan itu. Dalam ilmu kalam tidak ada yang memenuhi 
tujuan yang mulia ini. Bahkan pengacauan dan penyesatan dalam ilmu 
kalam itu lebih banyak daripada penyingkapan dan pengenalan hakekat. 
Ini jika engkau mendengarnya dari seorang muhaddits atau hasyawi. 
Kadang terbetik di benakmu bahwa manusia adalah musuh selama 
mereka tidak mengetahui. Dengarkan ini dari orang yang telah 
mendalami ilmu kalam, kemudian membencinya setelah mengetahui 
dengan sebenarnya dan sampai dengan susah payah kepada puncak 
derajat ahli kalam, lalu melewati hal itu menuju ilmu-ilmu yang lain 
yang sesuai dengan jenis ilmu kalam, kemudian yakin bahwa jalan 
menuju hakekat ma‟rifat (pengenalan) dari sisi ini tertutup. Sungguh, 
ilmu kalam itu tidak memberi manfaat kepadamu untuk menyingkap, 
mengenalkan dan memperjelas sebagian perkara. Namun kadang-
kadang dalam perkara yang jelas, hampir engkau paham sebelum 
engkau mendalami ilmu kalam.” 
 
 
Ibnu Rusyd al-Hafid -beliau juga termasuk orang yang paling tahu dengan 

Maẓhab dan pendapat ahli filsafat, di kitabnya Tahafut At-Tahafut berkata: 

ٗ؟ ١خص ؽ١جخا ٠عظذ� ر ٙ َ ٌ ٟ ح� ٞ لخي ف ٓ حٌز َِ ٚ 
“Siapakah orangnya yang berkata sesuatu tentang ilahiyah, kemudian 
dianggap pendapatnya?” 

Al-Amidi, orang termulia di masanya, dia diam berhenti bingung dalam 

permasalahan yang besar. 

 „Abdillah Abu Muhammad bin Umar ar-Rozi  berkata dalam kitabnya 

tentang macam-macam dzat: 
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ٛي ِعمخُي  َ حٌعم ٙخ٠شُ الذح ٓ م�يُ  …ِٔ ١ ّ ٌ ٟ حٌعخ  ٚغخ٠شُ عع

ِٕٛخ  ٓ ؿغ ٚكؾش ِ ٚرخيُ  …ٚأسٚحٕكخ فٟ  ٚ  ٜ ًُ د١ٔخٔخ أَر  ٚكخف

ٕخ هٛي عّشٔخ  ذ ِٓ رلؼ ُ ٔغظف ْ ؿّٕعخ ف١ٗ …ٌٚ ٜ أ ٛ  ل١ً ٚلخٌٛح :ع

ٌٍٚش  ٚد ٓ سؿخي  ِ ُ لذ سأ٠ٕخ  ٛح …فى ٌ ٓ ٚصح ِغشع١ ١عخا  ّ  فزخدٚح ؿ

ٙخ  ٓ ؿزخي لذ عٍََض ؽُشُفخطِ ِ  ُ ـٌزخيُ ؿزخيُ  …ٚو ٛح ٚح ٌ  سؿخٌي فضح

١�ا، ٚ�  ٍ ٟ ع ٍغف١ش، فّخ سأ٠ظُٙخ طؾف ٘ؾ حٌف ّٕخ ٌ ٚح ١ش  ِ ٌطشق حٌى� ه ح ٍ ِ�ٍُض ط ٌمذ طؤ

ٟ ح�ػزخص  ْ، حلشأ ف ٌمشآ هش٠ك ح ٌطشق  َد ح ٚسأ٠ُض ألش ١�ا،  ٍ ٞ غ ٚ ٝ }طُش ٍَ ُٓ َع َّ حٌش�ْك

ٜ َٛ ذُ }، {حٌْعَْشِػ حعْظَ ٌط�١� ُُ ح ِ ٍ قَْعُذ حٌَْى َ٠ ِٗ ١َْ ٌ ٕفٟ {اِ ءٌ }، ٚحلشأ فٟ حٌ ْٟ ِٗ َؽ ِ ٍ َظ وَِّْؼ ١َْ ٌ} ،

ّخا } ٍْ ِٗ ِع َْ رِ ٛ ٟ“ :، ػُ لخي{َٚ� ٠ُِل١طُ ِعشفظِ  ً ٟ، عشف ِؼ ًَ طـشرَظِ د ِؼ ٓ ؿش� َِ ٚ”. 
 
 
“Akhir dari mendahuluan akal adalah belenggu…Dan puncak usaha 
orang-orang yang tahu adalah kesesatan 
Ruh-ruh kita liar dalam jasad-jasad kita…Dan hasil dunia kita adalah 
kesusahan dan bencana 
Kita tak memperoleh dari pembahasan kita sepanjang umur 
kita…Selain kita mengumpulkan: katanya dan katanya 
Betapa banyak kita melihat para tokoh dan negara…Kemudian mereka 
semua binasa dan musnah 
Betapa banyak gunung (ilmu kalam) yang telah didaki 
puncaknya…Oleh orang-orang, kemudian mereka binasa, sedang 
gunung itu tetap gunung 
Aku telah memperhatikan berbagai metode ilmu kalam dan manhaj-
manhaj ahli filsafat, namun aku memandang ia tidak bisa menyebuhkan 
dan memuaskan. Aku memandang jalan yang paling dekat adalah 
metode Al-Qur‟an. Dan bacalah dalam penetapan sifat mulia untuk 
Allah: “Allah Yang Maha Penyayang istiwa di atas „Arsy”, “Dan 
kepada-Nya lah naik ucapan-ucapan yang baik”. Dan bacalah dalam 
peniadaan: “Tiada sesuatupun yang semisal dengan-Nya”, “Dan ilmu 
mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya.” … Barangsiapa yang 
mengalami seperti aku, dia akan tahu seperti aku.” ( ar-Rozi,Tobaqot 
8/96) 
 
Asy-Syaikh Abu Abdillah bin Abdil Karim asy-Syihristani, Dia tidak 

mendapati di sisi ahli filsafat dan ahli kalam selain kebingungan dan penyesalan, 

Dia berkata: 

ٙخ  ٍ ٘ذ و ّعخ ٌ هُفض ح ٌمذ   ٞ ُ …ٌعّش ٌ ّعخ ٌ ه ح ٍ ٓ ط ٟ ر١ هشف  َٚع١�شُص 
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حمعخا و � كخثش  ٚ ُ أس ا��  ٍ َ …ف ٓ� ٔخد ٚ لخسعخا ع ٓ أ ٝ رل ٍ  ع
“Demi umurku, sungguh aku telah mendatangi ma‟had-ma‟had 
semua…dan aku jalankan kedua mataku antara petunjuk-petunjuk itu 
Namun aku tak melihat kecuali dengan meletakkan tangan orang yang 
bingung…Di dagu, atau menggertakkan gigi orang yang menyesal.” 
 

Abul Ma‟ali al-Juwaini ( rahimahullah) dia berkata: 

ٍََغ  َِخ رَ  ٝ ٌَ ٟ ا ٍُُغ رِ ََ ٠َْز ْ� حٌْىََ� ْٛ عَشَفْض أَ َ ٍ َِ فَ ٛح رِخٌْىََ� ٍُ  ِ  ٠َخ أَْفلَخرََٕخ َ� طَؾْظَ

 ِٗ  .َِخ حؽْظَ ٍَْض رِ
“Wahai para shababat kami, janganlah kalian sibuk dengan ilmu kalam. 
Kalau aku dulu tahu bahwa ilmu kalam itu akan menyampaikan kepada 
batas yang telah aku sampai sekarang, tentu aku tidak akan 
menyibukkan dengannya.” 
 
Beliau (Abul Ma‟ali Al-Juwaini) juga berkata ketika mau meninggalnya: 

“ �ُ َن ٌِخ ُ، …ٌمذ خنُض حٌزلَش ح ٙ َِ ٛ ٍ ٚع  َ ً ح�ع� ٘  ٚخٍ�١ُض أ

ٗ ٕ ٟ ع ِٔ ٛ ٙ َٔ ٞ ٟ حٌز ٗ،…ٚدخٍُض ف ٟ رشكّظ ٟ سر� ِٕ ُ ٠ظذحسو ٌ  ْ ْ فب  ٚح٢

ٟ ِٕ ٠ ٛ ٌـ ٓ ح ً �ر ٠ ٛ ٌ ٟ،…فخ �ِ ٝ عم١ذس أ ٍ ِٛص ع ٘خ أٔخ رح أ ٚ 

 ،”عٍٝ عم١ذس عـخثض ١ٔغخرٛس :أٚ لخي
 
“Aku telah menyelami lautan besar (ilmu kalam)…Aku juga 
meninggalkan kaum muslimin dan ilmu-ilmu mereka. 
Aku masuk dalam perkara yang mereka larang. Dan sekarang…jika 
Rabbku tidak memberikan rohmat-Nya kepadaku 
Maka celakalah Ibnul Juwaini…Inilah aku yang meninggal di atas 
keyakinan (aqidah) ibuku, 
Atau dia berkata: di atas aqidah orang tua-orang tua Naisabur.” 
  

Demikian juga banyak lagi para tokoh ahli kalam yang bingung dan 

menyesal dengan ilmu kalam. Seperti Syamsuddin al-Khosrusyahi, salah satu 

murid Fakhrur Rozi, al-Khounji, dan lainnya. 

Engkau dapati sebagian mereka ketika meninggalnya kembali kepada 

aqidah orang-orang tua biasa, dan menetapkan apa yang mereka tetapkan.  
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Di antara ahli kalam tadi ada yang bingung dan goncang dalam masalah 

sifat Allah, kemudian kembali ke Maẓhab salaf. 

Seperti Abu Hamid al-Ghozali yang mempunyai i‟tiqod menurut jalan para ahli 

kalam (mutakallimin). Sebagian ulama telah menukilkan perkataannya yang 

menunjukkan bahwa dia rujuk. Ini sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abi Al-Izzi 

al-Hanafi pensyarah al-Aqidah ath-Ṭahawiyyah ketika membicarakan sekumpulan 

para ahli kalam dan kebingungan mereka: 

“ ً ّغخث ٌ ٟ ح ٌل١شس ف ٚح ٛل   ٌ ٝ ح ٌ ٖ ا ٝ آخُش أِِش ٙ ٗ هللا حٔظ ّ ٟ سك ٌ ٌ ضح ه ح ٌ ٚوز

 ٗ ١ ٍ ٝ هللا ع ٍ ٛي ف غ حٌش�ع ٝ أكخد٠ ٍ ً ع ٚألزَ ٌط�ُشق،  ه ح ٍ ٓ ط َك ع ُ� أعَش ١�ش، ػ ِ حٌى�

ٚ ُ ، فّخص  ٞ)ٚعٍ  .”عٍٝ فذسٖ (حٌزخخس
“Demikian juga al-Ghozali rahimahullah, akhir hidupnya berakhir pada 
sikap diam dan kebingungan dari permasalahan-permasalahan ilmu 
kalam. Kemudian dia berpaling dari jalan-jalan ilmu kalam itu dan 
menghadap kepada hadith-hasits Rasul Ṣallallahu „alaihi wa sallam, 
kemudian meninggal dalam keadaan Shahih al-Bukhari ada di 
dadanya..” (Ibnu Abi al-„Izzi al-Hanafi,dalam ”Syarah „Aqidah at-
Thohawiyah”) 
 

Dan di dalam kitabnya Iljam al-„Awam „an „Ilm al-Kalam, al-Ghozali 

memperingatkan agar tidak sibuk dengan ilmu kalam dan mendorong untuk sibuk 

dengan al-Qur‟an dan as-Sunnah dan jalan yang ditempuh para salaf sholeh.   

Di dalam Lisan Al-Mizan (4/427) dibawakan biografi ar-Rozi (dia 

termasuk tokoh ahli kalam): 

مٛي“ ٛي ٠ خْ ِ  طزل�شٖ فٟ ح�� ٛ حٌفخثض :ٚو ٙ عـخثض ف ٌ َٓ ح َ د٠ ٓ حٌظض ِ 
“Dia bersamaan dengan luasnya cakrawala /wawasan pengetahuan dia 
dalam ilmu ushul, dia mengatakan: „Barangsiapa yang memegang teguh 
agamanya orang-orang tua, maka dia beruntung.” 
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Ja‟far bin Burqon, dia berkata: seseorang datang kepada Umar bin Abdil 

Aziz, kemudian menanyainya tentang sesuatu dari pemikiran bid‟ah, maka dia 

menjawab: 

ه ٌ ٜ ر ٛ ّ�خ ع ُٗ ع ٌْ ٚح  ،�ٟ د ٚح�عشحر ٟ حٌىُظ�خ ٟ� ف ٌقزِ َٓ ح َ د٠  حٌَض
“Pegangilah agama anak-anak kecil dalam madrasah dan orang-orang 
pedusunan. Dan abaikan yang selain itu.” (HR. Ibnu Sa‟ad dalamath-
Thobaqot 5/374 dengan sanad shohih menurut imam Muslim, 
sebagaimana dikatakan Imam an-Nawawi dalam Tahdzib al-Asma wal 
Lughot 2/22) 
 

c. Pelajaran Dari Imam Suyuthi (Imam Suyuthi & ilmu kalam manthiq) 

Al-Imam As-Suyuthi berkata dalam Husnul Muhadhoroh 1/339: 

 ،ٟ ٟ لٍز ٗ ف ٝ هللا وشح٘ظ ٌم ُ أ ٕطك، ػ ّ ٌ ٟ ح ذ لشأص ؽ١جاخ ف ٍ ٌط ة ح ِزخد  ٟ ٚلذ وٕض ف

عٍُ  عٕٗ  ٛم������� ه فع ظٝ رظلش٠ّٗ فظشوظٗ ٌزٌ ٓ ح��� أف ٚعّعض حر

َ ٛ ٌعٍ ٛ أؽشف ح ٘ ٞ غ حٌز  .حٌلذ٠
“Dulu pada awal menuntut ilmu, aku mempelajari sedikit ilmu manthiq, 
kemudian Allah menaruh kebencian terhadapnya di dalam hatiku dan 
aku mendengar Ibnush Sholah berfatwa tentang haromnya ilmu kalam, 
oleh karena itu Allah memberikan ganti untukku dengan ilmu hadith 
yang merupakan ilmu yang paling utama.” 
 

Pelajaran: 

1) Ini nasehat dan pelajaran bagi kita untuk meninggalkan dan menjauhi ilmu 

kalam mantiq. 

2) Imam As-Suyuthi mengakui bahwa ilmu hadith adalah ilmu yang paling 

utama. Dan inilah ciri ahlussunnah -ahlul hadith- sangat memuliakan hadith-

hadith Rosulullah Sallallahu „alaihi wa sallam. 

3) Abu Amr Ibnu Sholah sebagaimana Imam Syafi‟i dan Imam an-Nawawi 

mengharamkan ilmu kalam. 
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4) Dalam perkataan ini, ada teladan dari Imam as-Suyuthi untuk menjalankan 

fatwa para ulama yang dikenal dengan kesholihan mereka dan dekat kepada 

ketaqwaan, tidak mengikuti orang-orang bodoh yang tidak jelas landasan 

hukumnya dari al-Qur‟an dan as-Sunnah. 

5) Memahami Islam yang benar itu berdasar dengan al-Qur‟an, sunnah (hadith) 

dengan pemahaman generasi yang diturunkan wahyu padanya, yaitu generasi 

shohabat, lalu generasi yang mengambil ilmu dari mereka yaitu tabiin, dan 

generasi setelahnya yang dikenal dengan tabiut-tabiin. Dan kemudian 

setelahnya para ulama ahlussunnah yang dikenal mengikuti tiga generasi 

terbaik ini dengan baik, yang disebut salaf. 

6) Tidak memahami Islam dengan perasaan dan dzhon orang-orang sufi, 

takwilan orang-orang bodoh dalam agama, dan tidak pula dengan ilmu kalam 

dan pendapat akal orang-orang rasionalis. 

2. Aqidah  al- Asy’ariyah dan Sifat Allah swt yang Dua puluh. 

Ini adalah sebuah polemik yang sempat mencuat di kalangan kaum muslimin, 

khususnya para penuntut ilmu. Ada sebagian orang mengira Al Asy‟ariyyah 

termasuk Ahlu Sunnah Wal Jama‟ah.Seperti yang sudah dimaklumi, 

sebenarnya Maẓhab Al Asy‟ariyyah yang berkembang sekarang ini, 

hakikatnya adalah Maẓhab Al Kullabiyyah. Abul Hasan Al Asy‟ari sendiri 

telah bertaubat dari pemikiran lamanya, yaitu pemikiran Mu‟tazilah. Tujuh 

sifat yang ditetapkan dalam Maẓhab Al Asy‟ariyyah inipun bukan berdasarkan 

nash dan dalil syar‟i, tetapi berdasarkan kecocokannya dengan akal dan 

logika. Jadi, sangat bertentangan dengan prinsip Ahlu Sunnah Wal Jama‟ah. 

a. Sejarah Singkat Abul Hasan al-Asy’ari 
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Nama lengkapnya adalah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin 

Abdullah bin Musa bin Abi Burdah bin Abu Musa al-Asy‟ari. Lebih akrab disebut 

Abul Hasan al-Asy‟ari. Lahir di Bashrah pada tahun 260 H atau 270 H. Masa 

kecil dan mudanya dihabiskan di kota Bashrah. Kota yang kala itu sebagai pusat 

kaum Mu‟tazilah. Dan tidak dapat dielakkan, pada masa pertumbuhannya, beliau 

terpengaruh dengan lingkungannya Beliau mendalami ilmu kalam dan pemikiran 

Mu‟tazilah dari ayah tirinya yang bernama Abu Ali Al Juba‟i. Namun kemudian, 

beliau bertaubat dari pemikiran Mu‟tazilah ini. Allah menghendaki keselamatan 

bagi beliau, dan memperoleh petunjuk kepada Maẓhab Salaf dalam penetapan 

sifat-sifat Allah,dengan tanpa ta‟wil, tanpa ta‟thil, tanpa takyif dan tanpa tamtsil. 

Kisah taubatnya dari pemikiran Mu‟tazilah ini sangat populer. Beliau 

melepas pakaiannya seraya berkata: “Aku melepaskan keyakinan Mu‟tazilah dari 

pemikiranku, seperti halnya aku melepaskan jubah ini dari tubuhku,” kemudian 

beliau melepas jubah yang dikenakannya. Secara simbolis, itu merupakan 

pernyataan bahwa beliau berlepas diri dari pemikiran Mu‟tazilah dan dari kaum 

Mu‟tazilah.  

Ahli sejarah negeri Syam, al-Hafizh Abul Qasim Ali bin Hasan bin 

Hibatillah bin Asakir Ad Dimasyq (wafat tahun 571) dalam kitab at-Tabyin 

menceritakan peristiwa tersebut: Abu Ismail bin Abu Muhammad bin Ishaq al-

Azdi al-Qairuwani, yang dikenal dengan sebutan Ibnu „Uzrah bercerita, Abul 

Hasan al-Asy‟ari adalah seorang yang bermaḍhab Mu‟tazilah. Dan memegang 

Maẓhab ini selama 40 tahun. Dalam pandangan mereka, beliau adalah seorang 

imam. Kemudian beliau menghilang selama lima belas hari. Secara tiba-tiba, 

beliau muncul di masjid Jami‟ kota Bashrah. Dan setelah shalat Jum‟at, beliau 
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naik ke atas mimbar seraya berkata,”Hadirin sekalian. Aku menghilang dari kalian 

selama beberapa hari, karena ada dalil-dalil yang bertentangan dan sama kuatnya, 

namun aku tidak mampu menetapkan mana yang hak dan mana yang batil. Dan 

aku tidak mampu membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Kemudian 

aku memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala. Maka Dia 

memberiku petunjuk, dan aku tuangkan ke dalam bukuku ini. Dan aku 

melepaskan semua aqidah (keyakinan) yang dulu aku pegang, sebagaimana aku 

membuka bajuku ini.” Kemudian beliau membuka bajunya dan membuangnya, 

lalu memberikan bukunya tersebut kepada para hadirin. 

Sebagai bukti kesungguhan Abul Hasan al-Asy‟ari melepaskan diri dari 

pemikiran Mu‟tazilah, yaitu beliau mulai bangkit membantah pemikiran 

Mu‟tazilah dan mendebat mereka. Bahkan beliau menulis sampai tiga ratus buku 

untuk membantah Mu‟tazilah. Namun dalam membantahnya, beliau 

menggunakan rasio dan prinsip-prinsip logika. Beliau mengikuti pemikiran-

pemikiran Kullabiyyah. 

Kemudian Allah menyempurnakan nikmatNya untuk beliau. Setelah 

pindah ke Baghdad dan bergabung bersama para tokoh murid-murid Imam 

Ahmad, akhirnya beliau secara total menjadi seorang Salafi (pengikut manhaj 

Salaf). Pada fase yang ketiga dalam kehidupannya ini, beliau menulis beberapa 

risalah berisi pernyataan taubatnya dari seluruh pemikiran Mu‟tazilah dan 

syubhat-syubhat Kullabiyyah.  

Diantara beberapa buku yang ditulisnya, yaitu:  

al-Luma‟, 

 Kasyful Asrar Wa Hatkul Asrar,  
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Tafsir al-Mukhtazin,  

Al Fushul Fi Raddi „Alal Mulhidiin Wa Kharijin 

 „Alal Millah Ka al-Falasifah Wa Thabai‟in Wad Dahriyin Wa Ahli Tasybih, al-

Maqalaat al-Islamiyyin danal-Ibanah. Semoga Allah merahmati beliau. 

 
a. Pernyataan Abul Hasan al-Asy’ari Dalam Kitabnya:” al-Ibanah Fi Uṣulid 

Diyanah” 

Beliau berkata dalam kitab al-Ibanah: “Pendapat yang kami nyatakan, dan 

agama yang kami anut adalah berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah 

NabiNya Sallallahu „alaihi wa sallam, atsar-atsar (riwayat-riwayat) yang 

diriwayatkan dari para sahabat, tabi‟in dan para imam ahli hadith. 

Kami berpegang teguh dengan prinsip tersebut. Kami berpendapat dengan 

pendapat yang telah dinyatakan oleh Ahmad bin MuhamAbu Abdillah Ahmmad 

bin Hambal, semoga Allah mengelokkan wajah beliau, mengangkat derajat beliau 

dan melimpahkan pahala bagi beliau. Dan kami menyelisihi perkataan yang 

menyelisihi perkataan beliau. Karena beliau adalah imam yang fadhil (utama), 

pemimpin yang kamil (sempurna). Melalui dirinya, Allah menerangkan kebenaran 

dan mengangkat kesesatan, menegaskan manhaj dan memberantas bid‟ah yang 

dilakukan kaum mubtadi‟in, dan (memberantras penyimpangan yang dilakukan 

orang-orang sesat, serta (memberantas keraguan yang ditebarkan orang yang ragu-

ragu.”  

Demikian pernyataan Abul Hasan, bahwa ia kembali ke pangkuan manhaj 

Salaf. Ulama-ulama syafi‟iyyah menolak dinisbatkan kepada asy‟ariyyah 

Kebanyakan orang mengira bahwa “Maẓhab Al Asy‟ariyyah itu identik dengan 

Maẓhab Ahlu Sunnah Wal Jama‟ah”. Ini sebuah kekeliruan fatal. Abul Hasan 
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sendiri telah kembali ke pangkuan manhaj Salaf, dan Sunnah. (Salim Bim„id, 

”Jama‟ah-jama‟ah Islam ditimbang dari al-Qur‟an dan as-Sunnah). 

 
b. Ulama-Ulama Syafi’iyyah Menolak Dinisbatkan Kepada Asy’ariyyah 

Kebanyakan orang mengira bahwa Maẓhabal-Asy‟ariyyah itu identik 

dengan Maẓhab Ahlu Sunnah Wal Jama‟ah. Ini sebuah kekeliruan fatal. Abul 

Hasan sendiri telah kembali ke pangkuan manhaj Salaf, dan mengikuti aqidah 

Imam Ahmad bin Hambal. Yaitu menetapkan seluruh sifat-sifat yang telah Allah 

tetapkan untuk diriNya, dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu 

„alaihi wa sallam di dalam hadith-hadith shahih, dengan tanpa takwil, tanpa 

ta‟thil, tanpa takyif dan tanpa tamtsil. Jelas, Abul Hasan pada akhir hidupnya 

adalah seorang salafi, pengikut manhaj salaf dan Maẓhab imam ahli hadith. 

Sampai-sampai ulama-ulama Asy Syafi‟iyyah menolak dinisbatkan kepada 

Maẓhab Asy‟ariyyah.  

Berikut ini, mari kita simak penuturan Syaikh Abu Usamah Salim bin „Id 

al-Hilali dalam kitabnya yang sangat bagus, dalam edisi Indonesia berjudul 

“Jama‟ah-jama‟ah Islam Ditimbang Menurut Al Qur‟an dan As Sunnah 

“(halaman 329-330). Dalam bukunya tersebut, beliau membantah Hizbut Tahrir 

yang mencampur-adukkan istilah Ahlu Sunnah Wal Jama‟ah dengan istilah al-

Asy‟ariyyah, sekaligus menyatakan bila al-Asy‟ariyyah bukan termasuk Ahlu 

Sunnah Wal Jama‟ah, atau bukan termasuk pengikut manhaj Salaf. Beliau 

berkata: 

Jika dikatakan: Yang dimaksud Ahlus Sunnah di sini adalah Maẓhab 

Asy‟ariyah. 
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Kami jawab: Tidak boleh menamakan Asy‟ariyah dengan sebutan Ahlus 

Sunnah. Berdasarkan persaksian ulama Ahlus Sunnah wal-Jama‟ah (pengikut 

Salafush Salih), mereka bukan termasuk Ahlus Sunnah 

Imam Ahmad, Ali bin Al Madini dan lainnya menyatakan, barangsiapa 

menyelami ilmu kalam, (maka ia) tidak termasuk Ahlus Sunnah, meskipun 

perkataannya bersesuaian dengan as-Sunnah, hingga ia meninggalkan jidal 

(perdebatan) dan menerima nash-nash syar‟iyyah. 

Tidak syak lagi, sumber pengambilan dalil yang sangat utama dalam 

Maẓhab Asy‟ariyah adalah akal. Tokoh-tokoh Asya‟riyah telah menegaskan hal 

itu. Mereka mendahulukan dalil aqli (logika) daripada dalil naqli (wahyu), apabila 

terjadi pertentangan antara keduanya. Ketika Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 

membantah mereka melalui bukunya yang berjudul Dar‟u Ta‟aruẓ Aql wan- Naql, 

beliau membukanya dengan menyebutkan kaidah umum yang mereka pakai 

bilamana terjadi pertentangan antara dalil-dalil. 

Ibnu Abdil Bar dalam mensyarah (menjelaskan) perkataan Imam Malik, 

dia menukil perkataan ahli fiqh maẓhab Maliki bernama Ibnu Khuwaiz Mandad: 

“Tidak diterima persaksian Ahli Ahwa‟ (Ahli Bid‟ah).” Ia menjelaskan: “Yang 

dimaksud Ahli Ahwa‟ oleh Imam Malik dan seluruh rekan-rekan kami, adalah 

Ahli Kalam. Siapa saja yang termasuk Ahli Kalam, maka ia tergolong ahli ahwa‟ 

wal bida‟; baik ia seorang pengikut Maẓhab Asy‟ariyyah atau yang lainnya. 

Persaksiannya dalam Islam tidak diterima selama-lamanya, wajib diboikot dan 

diberi peringatan atas bid‟ahnya. Jika ia masih mempertahankannya, maka harus 

diminta bertaubat.”  
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Abul Abbas Suraij yang dijuluki asy-Syafi‟i kedua berkata,”Kami tidak 

mengikuti takwil Mu‟tazilah, Asy‟ariyah, Jahmiyah, Mulhid, Mujassimah, 

Musyabbihah, Karramiyah dan MukayyifahNamun kami menerima nash-nash 

sifat tanpa takwil, dan kami mengimaninya tanpa tamtsil.”  

Abul Hasan al-Karji, salah seorang tokoh ulama asy-Syafi‟iyyah berkata: 

“Para imam dan alim ulama Syafi‟iyyah, dari dulu sampai sekarang menolak 

dinisbatkan kepada Asy‟ariyah. Mereka justeru berlepas diri dari Maẓhab yang 

dibangun oleh Abul Hasan al-Asy‟ari. Menurut yang aku dengar dari beberapa 

syaikh dan imam, bahkan mereka melarang teman-teman mereka dan orang-orang 

dekat mereka dari menghadiri majelis-majelisnya. Sudah dimaklumi bersama 

kerasnya sikap syaikh , terhadap Ahli Kalam, sampai-sampai memisahkan fiqh 

asy- Syafi‟i dari prinsip-prinsip al-Asy‟ari, dan diberi komentar oleh Abu Bakar 

ar- Radziqani. Dan buku itu ada padaku. Sikap inilah yang diikuti oleh Abu Ishaq 

asy-Syirazi dalam dua kitabnya, yakni al-Luma‟ dan at-Tabshirah. Sampai-sampai 

kalaulah sekiranya perkataan al-Asy‟ari bersesuaian dengan perkataan rekan-

rekan kami (ulama Maẓhabasy-Syafi‟i), beliau membedakannya. Beliau berkata: 

“Ini adalah pendapat sebagian rekan kami. Dan pendapat ini juga dipilih oleh al-

Asy‟ariyah.” Beliau tidak memasukkan mereka ke dalam golongan rekan-rekan 

asy-Syafi‟i. Mereka menolak disamakan dengan al-Asy‟ariyah. Dan dalam 

masalah fiqh, mereka menolak dinisbatkan kepada Maẓhabal-Asy‟ariyah; terlebih 

lagi dalam masalah ushuluddin.” 

Pendapat yang benar adalah, al-Asy‟ariyah termasuk Ahli Kiblat (kaum 

muslimin), tetapi mereka bukan termasuk Ahlus-Sunnah Wal Jama‟ah. Ketika 

para tokoh dan pembesar al-Asy‟ariyyah jatuh dalam kebingungan, mereka keluar 
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dari pemikiran al-Asy‟ariyah. Diantaranya adalah al-Juwaini, ar-Razi, al-Ghazzali 

dan lainnya. Jika mereka benar-benar berada di atas as-Sunnah dan mengikuti 

Salaf, lalu dari manhaj apakah mereka keluar? Dan kenapa mereka keluar? 

Hendaklah orang yang bijak memahaminya, karena ini adalah kesimpulan akhir. 

Dalam daurah Syar‟iyyah Fi Masail Aqa‟idiyyah Wal Manhajiyyah di 

Surabaya, dua tahun yang lalu, Syaikh Salim ditanya: Apakah al-Asy‟ariyyah 

termasuk Ahlu Sunnah Wal Jama‟ah? Beliau menjawab dengan tegas: “al- 

Asy‟ariyyah tidak termasuk Ahlus-Sunnah Wal Jama‟ah.”Karena Ahlus-Sunnah 

wal jama‟ah dalam sifat Allah swt tanpa mengadakan: 

Ta‟thil (menolak atau meniadakan sifat Allah, ) 

Takyif (membayangkan atau menanyakan hakikat dan bentuk sifat Allah), 

Tamtsil (menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk), 

 Ta‟wil (maksudnya tahrif yaitu menyimpangkan ma‟na dari zhahirnya tanpa 

dalil) 

Al Kullabiyah, adalah penisbatan kepada Abu Muhammad Abdullah bin Sa‟id 

bin Muhammad bin Kullab al-Bashri, wafat pada tahun 240 H. 

Buku ini telah di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh 

Pustaka at-Tibyan. Dalam buku aslinya disertakan taqdim (kata pengantar dari 

para ulama terkini, seperti Syaikh Hammad bin Muhammad al-Anshari, 

Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz dan Syaikh Ismail Al Anshari). Buku 

ini sangat pentingdibacaoleh kaum muslimin, khususnya di Indonesia dan 

Malaysia yang mayoritas penduduknya menisbatkan diri kepada al-

Asy‟ariyyah(Abu Ihsan al-Atsary, 2004 M). 

 
2. Sifat Allah yang dua puluh 
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Tauhid Asma' was Shifat merupakan bagian dari mentauhidkan 

(mengesakan) Allah dalam akidah Islam. Tauhid ini merupakan bentuk penerapan 

pengesaan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-nama-Nya dan sifat-sifat-

Nya, yang mana nama-nama dan sifat-sifat ini telah diatributkan oleh-Nya sendiri. 

Tauhid Asma' was Shifat yaitu mengesakan Allah dengan cara menetapkan bagi 

Allah nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan sendiri oleh-Nya (dalam 

firmannya) atau yang disebutkan oleh Rasul-Nya (dalam hadith), tanpa 

mengilustrasikan (Takyif), menyerupakan dengan sesuatu (Tamtsil), 

menyimpangkan makna (Tahrif), atau bahkan menolak nama atau sifat tersebut 

(Ta‟thil). 

            Dalil mengenai Tauhid Asma' dan Sifat dari al-Qur‟an di antaranya ialah 

firman Allah: 

َْ َِخ  ْٚ ِٗ ۚ َع١َْـُض ٟ أَْعَّخثِ َْ فِ ٚ ِلُذ ٍْ ُ٠ َٓ َٚرَُسٚح حٌ�ِز٠ َٙخ ۖ  ُٖٛ رِ ٰٝ فَخْدُع َ ٕ ُلْغ ٌْ َّخُء ح ِ حْ�َْع هللِ� َٚ

 َْ ٛ ُ ٍ َّ ٛح ٠َْع  وَخُٔ
“Hanya milik Allah nama-nama yang paling baik, maka berdoalah 
kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkanlah 
orang-orang yang menyimpang dari kebenaran mengenai nama-
nama-Nya.” (Q.S.al-A‟raaf: 180) 
 
 
 

َٚحِص  ٌغ�َّخ ٟ ح ٰٝ فِ َ ٍ ًُ حْ�َْع ُٗ حٌَّْؼَ ٌَ َٚ  ۚ ِٗ ١َْ ٍ ُْ َع َٛ ْ٘ َٛ أَ ُ ٘ َٚ  ُٖ ُ� ٠ُِع١ُذ ٍَْك ػُ ٌَْخ ٞ ٠َْزَذأُ ح َٛ حٌ�ِز ُ ٘ َٚ

 ُُ ٌْلَِى١ َٛ حٌْعَِض٠ُض ح ُ ٘ َٚ ِك ۚ   َٚح�َْْس
 

“Dan hanya bagi-Nya lah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di 
bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S.. 
Ruum: 27) 
 

 َْ ٛ ُّ َ ٍ ُْ َ� طَْع أَٔظُ َٚ  ُُ َ ٍ َ ٠َْع ْ� هللا� ِ حْ�َِْؼَخَي ۚ اِ ٛح هللِ� نْشِرُ  فََ� طَ
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“Maka janganlah kalian mengadakan penyerupaan-penyerupaan bagi 
Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kalian tidak 
mengetahui.” (an-Nahl: 74) 

 

Allah memiliki 99 nama yang diistimewakan bagi yang menghafalnya, 

sebagaimana hadith Nabi S.A.W: 

ًَ حَٕـٌْ�شَ  َ٘خ َدَخ قَخ ْٓ أَْك َِ ّاخ ِِخثَشا اِ�� َٚحَكذاح  َٓ حِْع َٚ طِغِْع١ْ ٝ طِغْعَشا  ٌَ ِ طَعَخ ْ� هللِ�  اِ
 
 
“Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama – 
seratus kurang satu; barang siapa yang menghitungnya (ahsha‟), 
akan masuk surga.” (Hadith shahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu 
„anhu) 
 
Akan tetapi nama-nama Allah tidak hanya 99, yang tahu jumlahnyaa 
hanya Allah saja, sebagaimana dalam do‟a Rasulullah SAW: 
 
 ُٗ ْٚ أَْٔضٌَْظَ َه ، أَ ٍْمِ ْٓ َخ ِِ ُٗ أََكذاح  ْٚ عٍَ�ّْظَ َه ، أَ ِٗ َْٔفَغ ّ�١َْض رِ َه َع ٌَ  َٛ ُ ٘  ٍُ ً� حْع َه رُِى ُ ٌ أَعْؤَ

َْٕذنَ  ِذ ِع ١ْ َ ٌْ ُِ ح ٍْ ٟ ِع ِٗ فِ ْٚ حعْظَؤْػَشَْص رِ َه ، أَ ٟ وِظَخرِ  فِ
 
“Aku meminta kepada-Mu dengan segenap nama-Mu, yang telah 
Kau namakan diri-Mu dengannya, atau Kau turunkan dalam kitab-
Mu, atau Kau ajarkan kepada salah satu hamba-Mu atau Kau simpan 
di dalam ilmu ghaib yang ada di sisi-Mu.” (HR. Ahmad 3712) 

 

 

Adapun tentang sifat-sifat Allah, dalam Al-Qur‟an disebutkan: 

ِق١شُ  ُ  حٌْزَ ١ ِّ ٌغ� َٛ ح ُ ٘ َٚ ٌء  ْٟ ِٗ َؽ ِ ٍ َظ وَِّْؼ ١َْ ٌ 
 
"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dan Dia-lah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (asy-Syuura: 11) 

 

Lafal ayat “Tidak ada yang serupa dengan-Nya,” merupakan bantahan 

kepada orang yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. 

Sedangkan lafal “Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat,” adalah bantahan 

kepada orang yang menafikkan (mengingkari/menolak) adanya sifat bagi Allah. 
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Kaidah tentang Nama dan Sifat Allah Beberapa kaidah dalam memahami dan 

mengimani Tauhid Asma was Shifat: 

Nama dan sifat Allah adalah sesuatu yang tauqifiyah (hanya berdasarkan 

wahyu; tidak ditetapkan kecuali hanya berdasarkan lafal al-Quran dan as-Sunnah)    

Keyakinan tentang sifat Allah seperti keyakinan tentang Dzat-Nya. Maksudnya, 

sifat, dzat, dan perbuatan Allah tidak serupa dengan apapun. Karena Allah 

memiliki dzat secara hakiki dan dzat-Nya itu tidak serupa dengan dzat apapun 

selain-Nya, maka demikian pula sifat-sifat Allah yang ada di dalam al-Quran dan 

as-Sunnah. Allah menyandang sifat-sifat tersebut secara hakiki dan tidak serupa 

dengan apapun. Nama Allah adalah baik dan sama sekali tidak ada yang buruk, 

karena nama-nama itu menunjukkan dzat yang memiliki nama tersebut yaitu 

Allah. Nama-nama itu menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan yang tidak 

mengandung kekurangan sedikitpun dari segala sisi. 

 

3. Kaidah Dasar oleh Imam Syafi'I dalam nama-nama dan sifat Alloh. 

Dalam hal ini, kita harus beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah 

sesuai dengan apa yang dimaukan Allah dan Rasul-Nya dan tidak menyeleweng-

kannya sedikitpun. Imam Syafi‟i meletakkan kaidah dasar ketika berbicara 

tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagai berikut: “Aku beriman kepada 

Allah dan apa-apa yang datang dari Allah dan sesuai dengan apa yang dimaukan 

oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari 

Rasulullah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah”  

 
4. Macam sifat Allah 

a. Sifat Tsubutiyyah 
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Sifat Tsubutiyyah adalah setiap sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala bagi diri-Nya di dalam al-Qur‟an atau melalui perkataan Rasulullah S.A.W. 

Semua sifat-sifat ini adalah sifat kesempurnaan, serta tidak menunjukkan sama 

sekali adanya cela dan kekurangan. Contohnya: Hayaah (hidup): „Ilmu 

(mengetahui), Qudrah (berkuasa), Istiwaa‟ (bersemayam) di atas „Arsy, Nuzuul 

(turun) ke langit terendah, Wajh (wajah), Yad (tangan) dan lain-lainnya. Sifat-sifat 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala tersebut wajib ditetapkan benar-benar sebagai milik 

Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan-Nya, berdasarkan dalil naqli dan 

„aqli. Sifat Tsubutiyyah ada dua macam, yaitu Dzaatiyah dan Fi‟liyah. 

Sifat Dzaatiyyah adalah sifat yang senantiasa dan selamanya tetap ada 

pada Diri Allah Subhanahu wa Ta‟ala. Seperti, Hayaah (hidup), Kalam 

(berbicara): „Ilmu (mengetahui), Qudrah (berkuasa), Iradah (ke-inginan), Sami‟ 

(pendengaran), Bashar (penglihatan), Izzah (kemuliaan, keperkasaan), Hikmah 

(kebijaksanaan): „Uluw (ketinggian, di atas makhluk): „Azhamah (keagungan). 

Dan yang termasuk dalam sifat ini adalah Sifat Khabariyyah seperti adanya wajah, 

yadan (dua tangan) dan „ainan (dua mata). 

Sifat Fi‟liyyah adalah sifat yang terikat dengan masyi-ah (kehendak) Allah 

Azza wa Jalla, seperti Istiwa‟ (bersemayam) di atas „Arsy dan Nuzul (turun) ke 

langit terendah, atau pun datang pada hari Kiamat, sebagaimana firman Allah 

Azza wa Jalla: “Dan datanglah Rabb-mu, sedang Malaikat berbaris-baris.” (al-

Fajr: 22) 

Suatu sifat bisa terpenuhi kedua-duanya (sifat dzaatiyyah-fi‟liyyah) 

ditinjau dari dua segi, yaitu asal (pokok) dan perbuatannya. Seperti sifat Kalaam 

(pembicaraan), apabila ditinjau dari segi asal atau pokoknya adalah sifat 
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dzaatiyyah karena Allah Azza wa Jalla selamanya akan tetap berbicara, tetapi jika 

ditinjau dari segi satu persatu terjadinya Kalaam adalah sifat fi‟liyyah karena 

terikat dengan masyiah (kehendak), dan Allah Subhanahu wa Ta‟ala berbicara apa 

saja yang Dia kehendaki jika Dia menghendaki. Sebagaimana firman-Nya: 

 ُْ ٛ ٓ ف١ََى ُٗ ُو ٌَ َٛي  ْ ٠َم ُٖ اِرح أَسحَد َؽ١جاخ أَ ُِش  أِ�ّخ أَ
 

“Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu 
hanyalah berfirman kepadanya: „Jadilah,‟ maka terjadilah.” (Yaasiin: 
82) 
 

 

 

b. Sifat Salbiyyah 

Sifat Salbiyyah adalah setiap sifat yang dinafikan (ditolak) Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala bagi diri-Nya melalui al-Qur-an atau sabda Rasul-Nya 

S.A.W. Dan seluruh sifat ini adalah sifat kekurangan dan tercela, contohnya: maut 

(kematian), naum (tidur), jahl (kebodohan), nis-yan (kelupaan), „ajz (kelemahan, 

ketidak mampuan), ta‟ab (kelelahan). Sifat-sifat tersebut wajib dinafikkan 

(ditolak) dari Allah Azza wa Jalla, dengan disertai penetapan sifat kebalikannya 

secara sempurna. Misalnya, menafikan sifat maut (mati) dan naum (tidur) berarti 

telah menetapkan kebalikannya bahwasanya Allah adalah Dzat Yang Maha 

Hidup, menafikan jahl (kebodohan) berarti menetapkan bahwasanya Allah Maha 

Mengetahui dengan ilmu-Nya yang sempurna. 

 
5. Penyimpangannya Dari Dalil 

Ketika berbicara tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah yang 

menyimpang dari yang dimaukan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita telah 
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berbicara tentang Allah tampa dasar ilmu. Tentu yang demikian itu diharamkan 

dan dibenci dalam agama. Allah berfirman:  

ٌَلك�  َ ١ِش ح َٟ رِ َٚحٌزَ   َُ َٓ َٚح�ِػ ِخ رَطَ َٚ ٙخ  ٕ ِِ ََٙش  َٟ حٌفَٛحِكَؼ ِخ  َ ََ سَر� ً أِ�ّخ كَش� لُ
 َْ ٛ ّ َ ٍ ِ ِخ � طَع ٝ هللا� ٍَ ٛح َع ٌ ٛ ْ طَم أَ َٚ ٍطخٔاخ  ِٗ ُع ُ ٠َُٕض�ي رِ ٌَ ِخ   ِ ٛح رِخهلل� ْ طُؾشِو أَ َٚ 

 

 “Katakanlah: „Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, 
baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, 
melanggar hak manusia tampa alasan yang benar, (mengharamkan) 
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan 
hujjah (keterangan) untuk itu dan (mengharamkan) kalian berbicara 
tentang Allah tanpa dasar ilmu.” (Q.S.. al-A‟raf: 33). 
 

Masarakat sangat percaya atas kebenaran dua puluh sifat bagi Allah , 

bahkan di ajarkan di madrasah – madrasah atau di lingkungan keluarga , lalu 

menyalahkan kepada orang – orang yang tidak mau dengan nya . Bila di tanya 

tentang dalilnya tidak menjawab. Jawabnya hanya pokoknya kamu lain line. Atau 

pokoknya ajaran kita sejak kecil ya itu , dan guru – ulama kita mesti punya dalil 

yang kuat. Bila salah masak di ajarkan.  

Rupanya orang semacam ini menganggap bahwa ulama nya saja yang 

benar dan akan terus mengikutinya sampai ajal menjemputnya lalu rugilah kelak 

di akhirat. Ini mirip dengan ayat :  

 َْ ٛ ُ ٍ َه ٠َفَْع ٌِ ََٚؿذَْٔخ ءَحرَخءََٔخ وََز  ًْ ٛح رَ ٌُ  لَخ
Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya Kami mendapati 
nenek moyang kami berbuat demikian". 
 
 
Jadi jejak leluhur itu sangat berpengaruh dan mampu untuk mengarahkan 

jalan perkembangan kebudayaan dan akidah  suatu bangsa tanpa koreksi terlebih 

dahulu, apakah  bertentangan dengan ajaran Allah atau tidak ? Bahkan bila 

mereka  syirik , maka  cucunya juga ikut syirik. Nabi Nuh pernah berkata :  
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َٓ َد٠�خساح َٓ حٌْىَخفِِش٠ ِِ ِك  ٝ حْ�َْس ٍَ د� �َ طَزَْس َع ٌٛف َس  َٚلَخَي ُٔ
Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di 
antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.” 
 

ٚح اِ�� فَخؿِشاح وَف�خساح ٍُِذ َن َٚ�َ ٠َ ٍ�ٛح عِزَخَد ِن ُ٠ ُْ ُ ٘ ْْ طَزَْس َه اِ  أِ�
”Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka 
akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan 
melahirkan selain anak yang berbuat ma`siat lagi sangat kafir.”  
 
 
Jadi cucu ini akan melanjutkan budaya akidah  nenek moyang dan mereka 

tidak merasakan berdosa malah ada kebanggaan tersendiri. Syekh Muhammad bin 

Saleh al-Utsaimin   berkata:  

 ِٓ غَْى َّ ٌْ َٚح ِظ  ٍْزَ َّ ٌْ َٚح َِٙش   ْ َّ ٌ ٟ ْح ٝ رِ�َدَِٔخ فِ ٌَ َٛحِسدَِس اِ ٌ ً� ْحٌعَخدَحِص ْح َٓ – فَُى ِِ  ْٓ ُْ طَُى َ ٌ اِرَح 

َٙخ  ٟ دَي� حٌؾ�ْشُع عٍََىطٍََزِ دَِس حٌ�ظِ ْٛ ُّ ْل َّ ٌْ ِْٛس ح ُِ َٙخ، َٔ َشحا – حْ�ُ ٕ�زُ ـَ َٚطَ َٙخ  ْٕ ٝ حٌْزُْعُذ َع ٌَ ْٚ ْ� حْ�َ فَبِ

 ٟ ـِ فِ ُْ رِخٌٕ�ْم ْٔغَخ َّخ اِرَح ؽَعََش حِْ� َ ١ِْش ، �َ ِع١َ ٌ ١ِِْذ ْح ٍ ْٓ طَْم ِِ ُذ حٌَِّْض٠َْذ  َط طَظَطٍَ� ْٛ ٕ�فُ ٌ ْ� ح ٝ أَ ٌَ اِ

 َ� ٞ ُِ حٌ�ِز ١ِِْذ ْح٢ػِ ٍ ٟ ؽِْشِن حٌظ�ْم ُ  فِ َٚسُر�َّخ ٠َمَ  ُٖ ُٗ ِك١َْٕجٍِز ٠ُمٍَ�ُذ َغ١َْش ِٖ ، فَبِٔ� َٚرَِىَّخِي َغ١ِْش  ِٗ َْٔفِغ

 ُ ٗ ُٗ ؽَِش٠ْعَظُ  طُز١ُِْل
”Setiap adat yang datang ke negara kita, baik gaya, pakaian, tempat 
tinggal  bila  termasuk perkara yang tidak terpuji yang  tidak di 
anjurkan oleh syara`, maka  lebih baik di hindari atau di jauhi. Sebab  
hati itu ingin  meniru orang lain lebih banyak. Apalagi bila  seseorang 
kurang PD dan menyatakan orang lain lebih sempurna. Saat itu, dia 
akan meniru orang lain, terkadang  dia akan jatuh ke dalam kesyirikan 
mengekor yang berdosa ini dan di larang oleh syariat.” 
 

3. Fanatik terhadap Salah Satu Mazhab Fiqhiyah 

Bolehkah ta‟assub (fanatik) kepada mazhab tertentu yang diikuti oleh 

manusia dalam setiap hukum dari hukum-hukum syariat, sekalipun dengan begitu 

ia menyelisihi pendapat yang benar? Bolehkah meninggalkan mazhab tersebut dan 

mengikuti mazhab yang benar dalam keadaan tertentu? Apa hukum mengikuti 

satu mazhab tertentu saja? 
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Jawabannya adalah, bahwa orang yang memiliki kemampuan untuk 

berijtihad mutlak tidak boleh bertaklid. Adapun orang yang tidak memiliki 

kemampuan itu, (maka) boleh baginya bertaklid kepada orang yang lebih „alim 

(mengetahui) daripadanya. Terkait permasalahan bermazhab dengan salah satu 

dari mazhab empat yang terkenal dan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, 

dan menisbatkan diri kepada mazhab tersebut, (maka) tidak ada larangan untuk 

itu. Misalnya, dikatakan “Fulan Hanbali”, “Fulan Hanafi”, “Fulan Maliki”. Gelar 

seperti ini senantiasa ada semenjak dulu di kalangan ulama, bahkan hingga ulama-

ulama besar. Misalnya, dikatakan “Ibnu Taimiyyah Al-Hanbali”, “Ibnul Qayyim 

al-Hanbali”, dan seperti itu. Tidak ada larangan dalam hal ini. 

Semata-mata ber-intima‟ (menisbatkan diri) kepada mazhab tersebut 

tidaklah terlarang, namun dengan syarat, dia tidak boleh mengikat dirinya dengan 

mazhab tersebut, sehingga dia mengambil seluruh pendapat yang ada di 

dalamnya, baik yang benar maupun yang salah. Yang seharusnya ialah dia hanya 

mengambil yang benar saja. Adapun yang diketahuinya salah maka tidak boleh 

dia amalkan. 

Jika tampak baginya pendapat yang lebih rajih, maka wajib baginya 

mengambil pendapat yang rajih itu, baik jika pendapat itu berada dalam 

mazhabnya maupun di mazhab yang lain. Karena yang telah jelas baginya adalah 

sunnah Rasulullah Ṣallallahu „alaihi wa sallam. Dia tidak boleh meninggalkannya 

hanya karena perkataan seseorang. Teladan kita adalah Rasulullah Ṣallallahu 

„alaihi wa sallam. Dengan demikian, kita mengambil pendapat yang ada dalam 

sebuah mazhab selama pendapat itu tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah 

Sallallahu „alaihi wa sallam. 
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Jika ternyata pendapat itu bertentangan dengan sabda beliau Sallallahu 

„alaihi wa sallam maka wajib bagi kita untuk meninggalkan pendapat tersebut dan 

lebih memilih sunnah Rasulullah Ṣallallahu „alaihi wa sallam. Kita mengambil 

pendapat yang rajih dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu „alaihi wa 

sallam dari mazhab mujtahidin mana pun datangnya. 

Adapun orang yang mengambil pendapat imam secara mutlak, baik benar 

maupun salah, maka dia dianggap melakukan taklid buta. Kemudian, jika dia 

berpendapat bahwa wajib taklid kepada orang tertentu selain Rasulullah 

Ṣallallahu „alaihi wa sallam, maka ini murtad (keluar dari Islam). 

Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “Barang siapa yang berkata, 

„Wajib taklid kepada orang tertentu selain Rasulullah Sallallahu „alaihi wa 

sallam,‟ maka dia harus diminta untuk bertobat. Jika dia tidak mau maka dia 

dihukum mati, karena tidak ada seorang pun yang wajib diikuti kecuali Rasulullah 

Sallallahu „alaihi wa sallam. Adapun selain beliau, (yaitu) dari kalangan imam 

mujtahidin, maka kita ambil pendapat mereka yang sesuai dengan sunnah 

Rasulullah. Adapun jika seseorang mujtahid keliru dalam ijtihadnya maka haram 

bagi kita mengambil pendapatnya yang keliru itu. 

 
a. Sikap Para Imam Maẓhab Terhadap Fanatik Maẓhab 

Masalah perbedaan pendapat di kalangan umat Islam adalah sesuatu yang 

umum terjadi, terutama dalam permasalahan fikih. Bahkan di kalangan ulama 

sendiri perbedaan itu terjadi. Namun seharusnya itu tidak menjadi alasan umat 

Islam untuk berpecah belah, terlebih jika pendapat tersebut berlandaskan pada 

dalil yang shahih, karena Allah mencintai persatuan dan melarang perpecahan. 

http://indahnyamutiarasunnah.blogspot.co.id/2012/12/sikap-para-imam-madzhab-terhadap.html
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Terkadang yang disayangkan adalah tatkala sebagian individu muslim 

terlalu menganggap ringan perbedaan tanpa melihat kembali terhadap amal atau 

keyakinan yang dimilikinya sejak kecil. Karena bisa jadi apa yang dia amalkan 

atau dia yakini hanya sekedar kebiasaan yang dia lihat di lingkungannya atau 

menerima informasi tanpa lebih jauh melihat dasar atau dalil yang mendasarinya. 

Atau mengamini adanya perselisihan dengan berdalil hadith yang tidak ada 

asalnya yaitu „perselisihan umatku adalah rahmat„. 

Atau mengecam orang lain semata-mata karena bertentangan dengan 

Maẓhabnya dan menolak pendapat lain hanya karena berbeda Maẓhab – yang 

umum disebut sebagai taqlid buta. Sangat disayangkan, padahal para imam yang 

menjadi panutan dalam Maẓhab itu justru melarang pengikutnya untuk taqlid dan 

memerintahkan mereka untuk ittiba atau mengikuti sunnah Nabi-Nya Ṣallallahu 

„alaihi wa sallam. Tentu tidak sulit bagi kebanyakan kaum muslimin untuk 

kembali merenungkan dan mencari tahu lebih jauh mengenai landasan amal 

perbuatan dan keyakinan yang selama ini dipegangnya. 

Berikut ini kutipan beberapa pernyataan para imam rahimahumullah yang 

hendaknya dicermati oleh para pengikutnya, dan dijadikannya sebagai salah satu 

landasannya dalam beragama. 

a) Abu Hanifah (Imam Hanafi) 

Beliau adalah imam Maẓhab yang pertama. 

Ucapan beliau: 

1. “Jika suatu hadith shahih, itulah Maẓhabku.” 

 Ibnu Abidin menukil dari Syarah al-Hidayah karya Ibnu Syahnah al-

Kabir, seorang guru Ibnul Humam, yang berbunyi: 
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2. “Bila suatu hadith shahih sedangkan isinya bertentangan dengan       

Maẓhab kita, yang diamalkan adalah hadith.” Hal ini merupakan Maẓhab 

beliau dan tidak boleh seseorang muqallid menyalahi hadith shahih dengan 

alasan dia sebagai pengikut Hanafi, sebab secara sah disebutkan dari Imam 

Abu Hanifah bahwa beliau berpesan,  

3. “Jika suatu hadith shahih, itulah Maẓhabku.” Begitu juga Imam Ibnu 

Abdul Barr meriwayatkan dari para imam lain pesan semacam itu 

4. Tidak halal bagi seseorang mengikuti perkataan kami bila ia tidak tahu 

dari mana kami mengambil sumbernya.”  

5. Kalau saya mengemukakan suatu pendapat yang bertentangan dengan al-

Qur‟an dan hadith Rasulullah Sallallahu „alaihi wa sallam, tinggalkanlah 

pendapatku itu.”  

 
b) Imam Malik bin Anas  

Beliau mengtakan: 

1. “Saya hanyalah seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. 

Oleh karena itu telitilah pendapatku. Bila sesuai dengan al-Qur‟an dan 

sunnah, ambillah, dan bila tidak sesuai dengan al-Qur‟an dan sunnah, 

tinggalkanlah.” 

2. “Siapa pun perkataannya bisa ditolak dan bisa diterima, kecuali hanya 

Nabi Sallallahu „alaihi wa sallam sendiri.”  

Di kalangan ulama mutaakhir hal ini populer dinisbatkan kepada Imam 

Malik dan dinyatakan shahihnya oleh Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya 

Irsyad as-Salik. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitab 

al-Jami' (II/291), Ibnu Hazm dalam kitab Ushul al-Ahkam (VI/145, 
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179), dari ucapan Hakam bin Utaibah dan Mujahid. Taqiyuddin Subuki 

menyebutkannya dalam kitab al-Fatawa (I/148) dari ucapan Ibnu 

Abbas. Karena ia merasa takjub atas kebaikan pernyataan itu, ia 

berkata : "Ucapan ini diambil oleh Mujahid dari Ibnu Abbas, kemudian 

Malik mengambil ucapan kedua orang itu, lalu orang-orang 

mengenalnya sebagai ucapan beliau sendiri." 

3. Ibnu Wahhab berkata, “Saya pernah mendengar Malik menjawab 

pertanyaan orang tentang menyela-nyela jari-jari kaki dalam wudhu, 

jawabnya, „Hal itu bukan urusan manusia.‟ Ibnu Wahhab berkata, 

„Lalu saya tinggalkan beliau sampai orang-orang yang mengelilinginya 

tinggal sedikit, kemudian saya berkata kepadanya, „Kita mempunyai 

hadith mengenai hal tersebut‟. Dia bertanya, „Bagaimana hadith itu?‟ 

Saya menjawab, „Laits bin Sa‟ad, Ibnu Lahi‟ah, Amr bin Harits, 

meriwayatkan kepada kami dari Yazid bin „Amr al-Mu‟afiri, dari Abi 

„Abdurrahman al-Habali, dari Mustaurid bin Syaddad al-Qurasyiyyi, 

ujarnya, „Saya melihat Rasulullah Sallallahu „alaihi wa sallam 

menggosokkan jari manisnya pada celah-celah jari-jari kakinya‟. Malik 

menyahut, „Hadith ini hasan, saya tidak mendengar ini sama sekali, 

kecuali kali ini. „ Kemudian di lain waktu saya mendengar dia ditanya 

orang tentang hal yang sama, lalu beliau menyuruh orang itu untuk 

menyela-nyela jari-jari kakinya.”  

 

c) Imam Syafi’i. 

Banyak riwayat-riwayat yang dinukil dari beliau dalam masalah 

ini. Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya (VI/118), “Para ahli fiqh yang 



134 
 

 

 

ditaqlidi telah menganggap batal taqlid itu sendiri. Mereka melarang para 

pengikutnya untuk taqlid kepada mereka. Orang yang paling keras dalam 

melarang taqlid ini adalah Imam Syafi‟i.  

Beliau dengan keras menegaskan agar mengikuti hadith-hadith 

yang shahih dan berpegang pada ketetapan-ketetapan yang digariskan 

dalam hujjah selama tidak ada orang lain yang menyampaikan hujjah yang 

lebih kuat serta beliau sepenuhnya berlepas diri dari orang-orang yang 

taqlid kepadanya dan dengan terang-terangan mengumumkan hal ini. 

Semoga Allah memberi manfaat kepada beliau dan memperbanyak 

pahalanya. Sungguh pernyataan beliau menjadi sebab mendapatkan 

kebaikan yang banyak". Di antara pesan Imam Syafi‟i: 

1. “Setiap orang harus berMaẓhab kepada Rasulullah Sallallahu „alaihi 

wa sallam dan mengikutinya. Apa pun pendapat yang aku katakan atau 

sesuatu yang aku katakan itu berasal dari Rasulullah Sallallahu „alaihi 

wa sallam tetapi ternyata berlawanan dengan pendapatku, apa yang 

disabdakan oleh Rasulullah itulah yang menjadi pendapatku.”  

2. “Seluruh kaum muslim telah sepakat bahwa orang yang secara jelas 

telah mengetahui suatu hadith dari Rasulullah, tidak halal 

meninggalkannya guna mengikuti pendapat seseorang.” 

3. “Bila kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlainan dengan 

hadith Rasulullah, peganglah hadith Rasulullah itu dan tinggalkan 

pendapatku itu.” 

4. “Bila suatu Hadith shahih, itulah Maẓhabku.” 
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5. “Kalian lebih tahu tentang hadith dan para rawinya daripada aku. 

Apabila suatu hadith itu shahih, beritahukanlah kepadaku biar di 

manapun orangnya, apakah di Kuffah, Bashrah, atau Syam, sampai aku 

pergi menemuinya.” 

6. “Bila suatu masalah ada hadithnya yang sah dari Rasulullah Sallallahu 

„alaihi wa sallam menurut kalangan ahli hadith, tetapi pendapatku 

menyalahinya, pasti aku akan mencabutnya, baik selama aku hidup 

maupun setelah aku mati.”  

7. “Bila kalian mengetahui aku mengatakan suatu pendapat yang ternyata 

menyalahi hadith Nabi yang shahih, ketahuilah bahwa hal itu berarti 

pendapatku tidak berguna.”  

8. “Setiap perkataanku bila berlainan dengan riwayat yang shahih dari 

Nabi Sallallahu „alaihi wa sallam, hadith Nabi lebih utama dan kalian 

jangan bertaqlid kepadaku.” 

9. “Setiap hadith yang datang dari Nabi Sallallahu „alaihi wa sallam, 

berarti itulah pendapatku, sekalipun kalian tidak mendengarnya sendiri 

dari aku.”  

d) Imam Ahmad bin Hambal  

1. “Janganlah engkau taqlid kepadaku atau kepada Malik, Syafi‟i, Auza‟i 

dan Tsauri, tetapi ambillah dari sumber mereka mengambil.”  

2. Pada riwayat lain disebutkan: “Janganlah kamu taqlid kepada siapapun 

mereka dalam urusan agamamu. Apa yang datang dari Nabi Ṣallallahu 

„alaihi wa sallam dan para sahabatnya, itulah hendaknya yang kamu 
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ambil. Adapun tentang tabi‟in, setiap orang boleh memilihnya 

(menolak atau menerima).” 

3. Kali lain dia berkata: “Yang dinamakan ittiba‟ yaitu mengikuti apa 

yang datang dari Nabi Sallallahu „alaihi wa sallam dan para 

sahabatnya, sedangkan yang datang dari para tabi‟in boleh dipilih.”  

4. “Pendapat Auza‟i, Malik dan Abu Hanifah adalah ra‟yu (pikiran). Bagi 

saya semua ra‟yu sama saja, tetapi yang menjadi hujjah agama adalah 

yang ada pada atsar (hadith).” 

5. “Barangsiapa yang menolak hadith Rasulullah Sallallahu „alaihi wa 

sallam, dia berada di jurang kehancuran.” (Muhammad Nasiruddin al-  

Albani, 2000)  

 
b. Dalil-dalil Bahaya Fanatik Terhadap Satu Mahab  

Diantara Dalil-dalil yang melerang fanatik terhadap salah satu Maẓhab 

adalah:  

 ٌُ ١ِ ٌ ٌد أَ ُْ عَزَح ُ ٙ ِق١زَ ُ٠ ْٚ ُْ فِظَْٕشٌ أَ ُ ٙ ِق١زَ ْ طُ ِٖ أَ ِِْش ْٓ أَ َْ َع ٛ َٓ ٠ُخَخٌِفُ ١َلْزَِس حٌ�ِز٠ ٍْ  فَ
”Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan 
ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (Q.S.. an-Nur: 63). 
 
 

            Imam Ahmad rahimahullah berkata: “Saya heran dengan suatu kaum yang 

telah mengenal sanad hadith dan keabsahannya kemudian mereka berpegang 

dengan pendapat Sufyan (ats-Tsauri) padahal Allah berfirman (beliau 

membawakan ayat di atas lalu berkata: Tahukah engkau apa itu fitnah? Fitnah 

adalah syirik. Bisa jadi jikalau dia menolak sebagian sunnah Nabi, maka akan 

bercokol dalam hatinya suatu penyimpangan hingga dia hancur binasa”. 
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Semoga Allah merahmati Imam Ahmad. Kalau demikian kecaman keras beliau 

terhadap orang yang menentang sunnah Nabi dengan pendapat imam Sufyan 

Tsauri rahimahullah padahal beliau adalah salah satu ulama besar, lantas 

bagaimana kalau seandainya beliau melihat manusia zaman sekarang yang bukan 

hanya menolak sunnah dengan perkataan alim ulama, tetapi mereka menentang 

sunnah dengan pendapat para tokoh agama (kyai) yang juhala‟ (bodoh), 

rasionalis, politikus bahkan para artis dan pelawak yang miskin ilmu. Hanya 

kepada Allah-lah kita mengadu semua ini. 

 

Juga Firman Alloh swt: 

دُ  ُُ حْ�َعْزَخ ِٙ َٚطَمَط�عَْض رِ َد  ُٚح حٌْعَزَح ََٚسأَ ٛح  َٓ حط�زَُع َٓ حٌ�ِز٠ ِِ ٛح  َٓ حط�زُِع  اِْر طَزَش�أَ حٌ�ِز٠
”(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-
orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) 
segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.” (Q.S.. al-
Baqarah: 166). 
 
 
Syaikh Muhammad Sulthan al-Ma‟shumi rahimahullah berkata dalam 

risalahnya “Halil Muslim Mulzam…” hal. 31: “Ketahuilah bahwa ayat ini adalah 

halilintar keras bagi para para ahli taklid karena sikap membeonya mereka 

terhadap ucapan dan pendapat manusia dalam masalah agama, baik mereka masih 

hidup atau sudah meninggal dunia! Taklid dalam masalah aqidah dan ibadah! 

Masalah halal dan haram! Karena semua masalah ini harus bersumber dari Allah 

dan rasul-Nya, bukan diambil dari pendapat dan pemikiran seorang, lebih-lebih 

dari para tokoh penyesat agama”. 

 Dan Firman Allah dalam Surah al-Hujurat ayat 2: 



138 
 

 

 

ِْٛي  ٌْمَ ُٗ رِخ ٌَ ٚح  َُٙش ـْ ٟ� ََٚ� طَ َق َفِْٛص حٌٕ�زِ ْٛ ُْ فَ ٛح أَْفَٛحطَُى ٛح َ� طَشْفَُع ُٕ َِ َٓ آَ ٠َخ أَ��َٙخ حٌ�ِز٠

 َْ ٚ ُْ َ� طَؾْعُُش أَْٔظُ َٚ  ُْ َّخٌُُى وَ أَْع ْْ طَلْزَ ٍل أَ ُْ ٌِزَْع نُِى ِْٙش رَْع ـَ  َو
Imam Ibnu Qoyyim rahimahullah dalam I‟lamul Muwaqqiin (1/60) berkomentar: 

“Apabila mengeraskan suara mereka di atas suara rasul saja dapat menyebabkan 

gugurnya amalan mereka, lantas bagaimana kiranya dengan mendahulukan dan 

mengedepankan pendapat, akal, perasaan, politik dan pengetahuan di atas ajaran 

rasul? Bukankah ini lebih layak untuk sebagai faktor penggugur amalan mereka?” 

Adapun dalil dari hadith: 

 �ٟ ْٟ “: لَخَي حٌٕ�زِ ِٔ ْٛ ُّ َٚطََشوْظُ  ُٖ ْٛ ُّ ُ� حط�زَعْظُ ٝ ػُ َع ْٛ ُِ  ُْ ْٛ رَذَح ٌَُى َ ٌ  ِٖ ّ�ٍذ ر١َِِذ َل ُِ ُظ  ْٞ َْٔف َٚحٌ�ِز

 ْٟ ِٕ ْٟ �َط�زََع ٛ�طِ أَدَْسَن ُٔزُ َٚ َْ َك١ّاخ  ْٛ وَخ َ ٌ َٚ  ًِ ٌغ�ز١ِْ َٛحِء ح ْٓ َع ُْ َع ٍٍَْظُ َن ٌَ”. 

 
Rasulullah bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 

seandainya Musa hadir di tengah kalian lalu kalian mengikutinya dan 

meninggalkanku, maka sungguh kalian telah tersesat dari jalan yang 

lurus. Kiranya Musa hidup dan menjumpai kenabianku, dia pasti 

mengikutiku.” (Hasan. Riwayat ad-Darimi dalam Sunannya (441) 

danAhmad (3/471, 4/466) Lihat al-Misykah (177) oleh al-Albani). 
 
 

Maksudnya apabila kita meninggalkan sunnah Nabi dan mengikuti Musa, 

seorang nabi mulia yang pernah diajak bicara oleh Allah, maka kita akan tersesat 

dari jalan yang lurus. Lantas bagaimana pendapatmu apabila kita meninggalakan 

sunnah Nabi dan mengikuti  para kyai, tokoh agama, Ustadz, mubaligh, 

cendekiawan dan sebagainya yang sangat jauh bila dibandingkan dengan Nabi 

Musa?. Pikirkanlah! (Lihat Muqaddimah Bidayatus Suul hal. 6 oleh Syaikh al-

Albani). 

Dalil yang lain dari hadith: 
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ُٓ عَز�خطٍ  ٌغ�َّخءِ “: لَخَي حْر َٓ ح ِِ َـخسَسٌ  َ ِْك  ُ ْه ١َ ٍ ْْ طَْٕضَِي َع ُه أَ ِْٛؽ ْٛيُ , ٠ُ ُْٛي : أَلُ لَخَي َسُع

 َْ ْٛ ُ ٌ ْٛ َٚطَمُ ُعَُّش؟: هللاِ  َٚ ْٛ رَىٍْش    ”!لَخَي أَرُ
Ibnu Abbas berkata: “Hampir saja kalian akan dihujani batu dari langit. 
Aku katakan: Rasulullah bersabda demikian lantas kalian 
membantahnya: Tapi Abu Bakar dan Umar berkata demikian?!” 
(Shahih. Riwayat Ahmad 1/337 dan al-Khatib dalam al-Faqih wal 
Mutafaqqih 1/145). 
 
 
Syaikh Sulaiman bin Abdullah Alu Syaikh rahimahullah berkata dalam 

kitabnya Taisir Aziz al-Hamid hal. 483: 

“Jikalau perkataan yang muncul dari Ibnu Abbas ini diperuntukkan 
pada orang yang menentang sunnah dengan pendapat Abu Bakar dan 
Umar yang telah diketahui bersama kedudukan mereka berdua, lantas 
bagaimana kiranya apa yang akan beliau katakan terhadap orang yang 
menetang sunnah nabi dengan dengan tokoh dan imam Maẓhab yang 
dianutnya? Lalu menjadikan pendapat orang tersebut sebagai tolok ukur 
al-Qur‟an dan sunnah, bila keduanya sesuai dengan pendapat tokohnya 
maka diterima dan bila bertentangan dengan pendapat tokohnya maka 
ditolak atau ditakwil. Kepada Allah kita memohon pertolongan”. (Lihat 
pula al-Qaulul Mufid (2/152) oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah 
cet. Dar Ibnu Jauzi. Assunah: 25) 
 

 
c. Dampak Negatif terhadap Fanatik SatuMaẓhab 

Fanatisme memunculkan berbagai dampak negatif yang sangat berbahaya 

bagi pribadi secara khusus dan masyarakat secara umum. Demi kewaspadaan kita 

semua agar tidak terjerat dalam belenggunya, akan kami paparkan beberapa 

dampak tersebut: 

1. Memejamkan mata dari argumen yang kuat dan berpegang dengan argumen 

yang rapuh. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah menandaskan: 

“Mayoritas orang-orang fanatikMaẓhab tidak mendalami al-Qur‟an dan 
sunnah kecuali segelintir orang saja. Sandaran mereka hanyalah hadith-
hadith lemah, pendapat-pendapat rapuh atau hikayat-hikayat dari para 
tokoh ulama‟ yang bisa jadi benar dan bisa jadi bohong”. (Majmu‟ 
Fatawa 22/254). 
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2. Mementahkan dalil shahih karena bertentangan dengan Maẓhab. 

Bahkan seringkali mereka mementahkan dalil shahih dengan uslub yang 

kasar. Sebagai contoh, KH. Sirajuddin Abbas dalam bukunya “40 Masalah 

Agama” Juz 1 hal. 186 -cet. Kedua puluh sembilan- tatkala mengomentari hadith 

Abu Malik Al-Asyja‟iy tentang bid‟ahnya qunut shubuh terus-menerus 

sebagaimana dilakukan mayoritas kaum muslimin di Indonesia: “Nampaknya 

Thariq ini tidak dapat dipercayai omongannya dan mungkin ini bukan perkataan 

Thariq, tetapi disebut-sebut oleh orang lain dan dikatakan ucapan Tahriq!!!”. 

3. Menyulut api perselisihan dan permusuhan 

Persatuan dan kedamaian terasa mustahil terwujudkan bila penyakit 

fanatik Maẓhab masih bercokol di dada kaum muslimin. Bahkan api kebencian, 

percekcokan dan perpecahan bertambah menyala-nyala dalam kehidupan. Imam 

Dzahabi rahimahullah menceritakan dalam Mizanul I‟tidal (4/51) bahwa 

Muhammad bin Musa Al-Balasaghuniy rahimahullah pernah berkata: 

“Seandainya aku menjadi pemimpin, niscaya aku akan mengambil pajak dari 

penganut Maẓhab Syafi‟i”. 

Dalam muqaddimah buku “Halil Muslim Mulzam bi Ittiba‟ Maẓhabin 

Mu‟ayyan” oleh Muhammad Sulthan al-Ma‟shumi rahimahullah diceritakan 

begini: 

“Rombongan Jepang pernah berkeinginan masuk agama Islam. Untuk 

melaporkan keperluannya, mereka pergi ke sebuah lembaga Islam di kota Tokyo. 

Ternyata para pengurusnya dari berbagai Maẓhab. Orang India mengatakan: 

“Rombongan ini wajib mengikuti Maẓhab Abu Hanifah karena beliau adalah 
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pelita umat sedangkan orang Indonesia “Jawa” menyahut: “Maẓhab Syafi‟i lebih 

utama untuk dianut”. Mendengar keributan para pengurus tersebut, rombongan 

Jepang terheran-heran dan merasa kebingungan  sehingga akhirnya mereka tidak 

jadi masuk Islam”. 

Nyarisnya, sumber permusuhan itu biasanya berinduk pada masalah fiqih 

belaka. Imam Dzahabi rahimahullah menceritakan dalam Siyar A‟lam Nubala‟ 

(17/477) bahwa Abu Abdillah Muhammad bin Fadhl al-Farra‟ pernah menjadi 

imam shalat di masjid Abdullah selama enam puluh tahun lamanya, beliau 

berMaẓhab Syafi‟i dan melakukan qunut (shubuh). Setelah itu, imam shalat 

diambil alih oleh seorang yang berMaẓhab Maliki, beliau tidak qunut (shubuh). 

Karena hal ini menyelisihi tradisi masyarakat, akhirnya mereka bubar 

meninggalkannya seraya berkomentar: “Shalatnya gak pecus!!!”. 

4. Menolak kebenaran sekalipun sudah jelas hujjahnya 

Imam Ibnul Jauzy rahimahullah mengatakan: 

“Termasuk tipu daya Iblis terhadap para fuqaha‟ yaitu tatkala jelas kebenaran 

berada di tangan lawannya, dia akan tetap bersikukuh mempertahankan 

pendapatnya dan merasa sesak dada untuk menerima kebenaran dari lawannya, 

bahkan dia akan berusaha menggulingkan lawan padahal sudah jelas dia yang 

benar. Hal seperti ini sangat nista sekali, karena fungsi dialog adalah mencari 

kebenaran sebagaimana dikatakan oleh Syafi‟i: “Tidak pernah saya berdialog 

dengan seseorang yang menolak kebenaran kecuali dia hina di hadapanku dan 

tidak pernah saya berdialog dengan seseorang yang menerima kebenaran kecuali 

dia berwibawa dalam pandanganku. Tidak pernah saya berdialog dengan 

seseorang kecuali saya akan mengikuti kebenaran, bila kebenaran memang 
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bersamanya saya akan mengikutinya dan bila kebenaran bersamaku dia 

mengikutiku”(Ibnul Jauzy,Talbis Iblis hal.120). 

5. Mempermainkan dalil demi membela Maẓhabnya. 

Contohnya banyak sekali,Penulis akan tampilkan satu contoh saja: 

Ahmad as-Shawi rahimahullah berkata dalam Hasyiyah Jalalain (3/307-308) 

ketika menafsirkan surat Fathir: 

ِٗ فََشَءحُٖ َكَغٕاخ ِ ٍ َّ ُٛء َع ُٗ ُع ٌَ  َٓ ٓ ُص٠� َّ  أَفَ
”Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik 
pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik.” (Q.S.. 
Fathir: 8). 
 

Katanya: 

“Ayat ini turun kepada kelompok Khawarij yang merubah ma‟na al-Qur‟an hadith 

dan menghalalkan darah dan harta kaum muslimin sebagaimana dapat kita 

saksikan sekarang pada cikal bakalnya yang berada di Hijaz yaitu Wahhabiyyah! 

Mereka menyangka bahwa kelompoknya di atas hujjah padahal tidak sama sekali. 

Ketahuilah mereka adalah manusia pendusta. Syetan telah menjangkiti mereka 

sehingga membuat mereka lupa dari mengingat Allah. Merekalah bala tentara 

Syetan. Ketahuilah bahwa bala tentara Syetan pasti merugi. Kita memohon 

kepada Allah agar meluluhlantahkan kekuatan mereka”. 

Lihatlah  bagaimana fanatik Maẓhab membuat buta para pemeluknya sehingga 

mengeluarkan kata yang tak terkontrol oleh akal warasnya. Penulis di sini bukan 

untuk membantah  ini sebab sebagaimana kata seorang penyair: 

 ُْ ُ ٘ َٙخُس ِػ حؽْظِ ْٛ ُّ ّ�شُ َكك� وَخٌؾ�  ثِ

ٝ َّ ِٗ ُع ْٓ رِ َِ ُغْٛح اِ��  َّ ْٔطَ َّخح  فَ
Para Imam Kebenaran, Popularitas mereka seperti matahari 
Tidak ada yang mencela mereka kecuali orang yang buta. 
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6. Merubah Nash demi kepentingan Maẓhab. 

Contohnya banyak sekali, Penulis akan tampilkan satu contoh saja: 

Atsar tentang qunut shubuh yang diriwayatkan oleh imam Ahmad (3/472), Ibnu 

Majah (1241), Tirmidzi (2/252) dan beliau menshahihkannya: 

ٟ� لَخَي  ِـَع ٍه ح�َْؽ ٌِ ْٓ ِخَ ْٟ : َع ْٟ رَىٍْش ! ٠َخ أَرَضِ : لٍُُْض �َرِ أَرِ َٚ  �ٟ َٚسَحَء حٌٕ�زِ َه فٍَ�١َْض  أِ�

َُٕ٘خ رِخحٌْىُْٛفَشِ  َ٘خ   �ٟ ٍِ َع َٚ  َْ َّخ عُْؼ َٚ ُعََّش  ِْـش؟ لَخَي , َٚ ْٟ حٌْفَ َْ فِ ْٛ ْٛح ٠َمُْٕظُ ٟ� : أَوَخُٔ َٕ ْٞ رُ أَ

عٌ  ْلَذ ُِ 
Dari Malik Asyja‟iy berkata: “Saya pernah bertanya kepada ayahku: 
“Wahai ayahku! Engkau pernah shalat di belakang Rasulullah, Abu 
Bakar, Umar, Utsman dan Ali di Kufah sini selama lima tahun lamanya, 
apakah mereka melakukan qunut shubuh? Jawab beliau: „Wahai 
anakku, Itu merupakan perkara baru...!” 
 
 
Dalam kitab al-Majmu‟ Syarh Muhadzab (3/484) karya imam Nawawi, 

cetakan yang ditahqiq oleh Syaikh Muhammad Najib al-Muti‟iy, seorang tokoh 

maẓhab Syafi‟i di Mesir sekarang tertulis begini: 

عْ  ٟ� فََلذ� َٕ ْٞ رُ  أَ
”Wahai anakku, ceritakanlah!!” 
 
 
Hal ini tidak lain kecuali karena dampak fanatik Maẓhab yang mengakar 

kuat pada dirinya. Dalam kitabnya an-Nafilah fil Ahadithil Bathilah (1/47), 

Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini rahimahullah, salah seorang ulama‟ ahli hadith 

Mesir murid Syaikh al-Albani menceritakan bahwa beliau pernah mendengar 

Syaikh Muhammad Najib al-Muti‟iy rahimahullah mengatakan: “Shalatnya orang 

yang meninggalkan qunut shubuh secara sengaja hukumnya batal tidak sah”! 

Sungguh alangkah indahnya apa yang pernah saya baca dalam Silsilah 

Ahadith Dha‟ifah (3/388) karya al-Muhadith al-Albani rahimahullah, kata beliau: 
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“Dalam biografi Abul Hasan al-Kurjiy as-Syafi‟i rahimahullah (wafat th. 532 H) 

diceritakan bahwa beliau tidak melakukan qunut shubuh seraya berkata: “Tidak 

ada hadith shahih tentang hal itu”. Syaikh al-Albani rahimahullah mengomentari: 

“Ini menunjukkan akan kedalaman ilmu dan inshafnya (keadilan), semoga Allah 

merahmatinya. Beliau termasuk orang yang diselamatkan Allah dari belenggu 

fanatik Maẓhab.  

7. Memalsukan hadith demi menjunjung Maẓhab. 

Fanatik Maẓhab mempunyai andil yang cukup besar dalam pemalsuan 

hadith demi membela Maẓhab. Contohnya, hadith palsu bikinan orang-orang 

fanatik Maẓhab Abu Hanifah rahimahullah sebagai berikut: 

َٓ هللاِ  ٓ� ِد٠ْ ١َُْل١ِ١َ ٌ ١ِْفَشَ  ٕ ٝ أَرَخ َك َٕ ٠ُْى َٚ َٓ ػَخرٍِض  َْ ْر َّخ ٕ�ْع ٌ ُٗ ح ٌَ ًٌ ٠ُمَخُي  ْٞ سَُؿ ْٓ رَْعِذ ِِ  ْٟ َع١َؤْطِ

 ِٗ ٝ ٠ََذ٠ْ ٍَ ْٟ َع عُٕ�ظِ َٚ 
Akan datang setelahku seorang yang bernama Nu‟man bin Tsabit dan 
kunyah-nya Abu Hanifah, sungguh dia akan menghidupkan agama 
Allah dan sunnahku. (Tanzih Syari‟ah 2/30 karya Ibnu „Arraq dan 
Tarikh Baghdad 2/289 karya al-Khatib al-Bahgdadi). 
 
 
Lebih ngeri lagi pernah dikatakan kepada Ma‟mun bin Ahmad al-Harawi 

rahimahullah: “Bagaimana pendapatmu tentang Syafi‟i dan para pengikutnya di 

Khurasan?” Dia menjawab: “Menceritakanku Ahmad bin Abdillah bin Mi‟dan 

rahimahullah dari Anas secara marfu‟: 

َظ  ١ِْ ٍ ْٓ اِْر ِِ  ْٟ ِ�ظِ ٝ أُ ٍَ ّ  ََس َع ّك َظ أَ َٓ اِدِْس٠ْ ّ�َذ ْر َل ُِ  ُٗ َ ٌ ًٌ ٠ُمَخُي  ْٟ سَُؿ ِ�ظِ ْٟ أُ ُْ ا فِ ْٛ ٠َُى

 ْٟ ِ�ظِ َٛ عِشَحُؽ أُ ُ ٘ ١ِْفَشَ  ٕ ُٗ أَرَخ َك ٌَ ًٌ ٠ُمَخُي  ْٟ سَُؿ ِ�ظِ ْٟ أُ ُْ فِ ْٛ ٠َُى َٚ 
“Akan datang pada umatku seorang yang bernama Muhammad bin Idris 
(nama imam Syafi‟i), dia lebih berbahaya bagi umatku daripada Iblis. 
Dan akan datang pada umatku seorang bernama Abu Hanifah, dia 
adalah pelita umatku”. (Lihat Lisanul Mizan (5/7-8) karya Ibnu Hajar 
dan Tadrib Rawi (1/277) karya as-Suyuthi). 
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Hadith ini disamping maudhu‟ (palsu), juga bertentangan dengan 

ketegasan al-Qur‟an yang menyatakan bahwa pelita umat adalah Nabi Muhammad 

sebagaimana dalam surat al-Ahzab: 46. 

8. Mewajibkan taklid kepada seorang imam Maẓhab. 

Para fanatisme Maẓhab akan menyerukan kepada kaumnya tentang kewajiban 

taklid yaitu mengambil pendapat seorang tanpa mengetahui dalilnya. Bahkan, 

untuk mencapai tujuan ini, mereka membuat hadith dusta yaitu: 

ّاخ ٌِ َٟ هللاَ عَخ ٌَمِ ّاخ  ٌِ ْٓ لٍَ�َذ عَخ َِ 
Barangsiapa yang taklid kepada seorang alim, maka dia akan berjumpa 
Allah dengan selamat, Itu  bukan hadith, di nyatakan oleh Syaikh 
Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah dalam Silislah Ahadith 
ad-Dha‟ifah (551). 
 
 
Berikut ucapan para propaganda taklid beserta sedikit sanggahannya: 

a. Al-Baijury dalam “Jauharah Tauhidnya” pernah mengungkapkan: 

 ُُ َ ٙ َُ رٍَِْفٍظ ٠ُْف ْٛ ٌْمَ ٝ ح ُْ وَزَح كََى ُ ٙ ْٕ ِِ ١ِْذُ كَزٍْش  ٍ ٌذ طَْم  فََٛحِؿ
”Sewajibnya untuk taklid kepada seorang alim diantara mereka. 
Demikianlah diceritakan oleh suatu kaum dengan lafadz yang mudah 
difahami.” 
 
 

 Syaikh Muhammad Ahmad Al-Adawi rahimahullah berkata dalam Al-

Jadid „ala Jauharah Tauhid hal. 111 mengomentari bait di atas: “Kami belum 

mendapati pendahulu bagi penulis yang mewajibkan taklid”. 

b. KH. Ahmad Masduqi, wakil Ro‟is PWNU Jatim berkata dalam bukunya 

“Konsep Dasar Pengertian Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah” hal. 60 cet. Pelita 

Dunia Surabaya:  “Apabila sejak ratusan tahun yang lalu sampai sekarang 

sebagian besar umat Islam di seluruh dunia yang termasuk dalam golongan 
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Ahlus sunnah wal Jam‟ah (ala mereka -pent-) membanarkan adanya kewajiban 

taklid bagi orang yang tidak mencukupi syarat-syarat untuk berijtihad…”. 

Ini adalah perkataan yang tidak benar. Tidak pernah ada kewajiban seperti 

ini dari Allah, Rasulullah atau Imam Maẓhab sekalipun, karena pendapat mereka 

itu kadang benar dan kadang juga salah. Seringkali para imam imam Maẓhab 

berpendapat suatu pendapat lalu setelah jelas baginya dalil, dia ruju‟ (kembali) 

kepada dalil. Para imam sendiri telah mengucapkan perkataan-perkataan berharga 

tentang haramnya taklid kepada mereka. Imam Syafi‟i sendiri pernah berkata: 

 ْٟ ِٔ ْٚ ٝ َٚ�َ طُمٍَ�ُذ ٌَ ْٚ ٟ� أَ ُغ حٌٕ�زِ ِقق� فََلِذ٠ْ ّ�خ ٠َ ِِ  ْٟ ِ ٌ ْٛ ٟ� خِ�َُف لَ ِٓ حٌٕ�زِ َْ َع وَخ َٚ ً� َِخ لٍُُْض   ُو
”Setiap ucapan saya yang bertentangan dengan hadith shahih, maka 
hadith Nabi lebih utama dan janganlah kalian taklid kepadaku.” (Adab 
Syafi‟i wa Manaqibuhu (1/66) oleh Ibnu Abi Hatim). 
 
 
Tentang haramnya taklid dan bahayanya, para ulama sudah membahas 

secara tuntasdi antaranya:  

a. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah rahimahullah dalam I‟lam Muwaqqi‟in, 

b. Syaikh Shalih Al-Fulani dalam Iqhadhul Himami Ulil Abshar, 

c. Syaikh Muhammad Sulthan Al-Ma‟shumi Al-Hujandi dalam Halil Muslim 

Mulzam bi Ittiba‟i Maẓhabin Mu‟ayyanin, 

d. Syaikh Muhammad „Ied Al-Abbasi dalam Bid‟ah Ta‟ashub Maẓhabi, 

e. Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam muqaddimah  Sifat Shalat Nabi dan 

masih banyak lainnya lagi. 

f. Menutup pintu ijtihad. 

KH. Ahmad Masduqi berkata dalam bukunya yang berjudul Konsep Dasar 

Ahlus Sunnah wal Jama‟ah, hal. 60: 
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“Atau dengan lain perkataan, belum pernah ada orang yang mampu 
memasuki “Pintu Ijthad Yang Mutlaq” semenjak dahulu sampai 
sekarang, meskipun pintu tersebut tidak pernah ditutup. Dan apabila di 
sana-sini banyak kita jumpai orang-orang yang berlagak pilon mengaku 
sebagai mujtahid, artinya menggali sendiri dari al-Qur‟an dan al-hadith 
dalam menjalankan syari‟at Islam dan tidak mau mengikuti pendapat 
imam Maẓhab, maka sebenarnya mereka tidak lebih dari orang-orang 
yang membebek kepada guru-guru mereka yang masih belum 
memahami benar-benar arti ijtihad, apalagi memenuhi syarat-syarat 
untuk berijtihad”. 
 
 
Ucapan di atas salah fatal, tipu daya tak samar, dan ajaran baru yang 

diusung oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga 

berdampak negatif yaitu sikap kolot terhadap pendapat Maẓhab. 

 
D. Kerangka Teori 

Kalau merujuk pada pandangan James Wood,kaum salafi bisa 

dikategorikan sebagai gerakan sosial (social movement), karena memiliki sebuah 

ideologi yang ingin dikembangkan dalam wadah tertentu, dengan melakukan 

sebuah transformasi nilai yang ditujukan kepada orang lain. (James Wood, Social 

Movement,1977) 

Untuk lebih melihat perkembangan ideologi kaum salafi, menarik untuk 

menggunakan pandangan Herbert Blummer. Blummer menyatakan bahwa setiap 

gerakan memiliki empat tahapan. Tahap kekacauan sosial, tahap kegembiraan 

populer, formalisasi, dan institusionalisasi (pelembagaan). Blummer kemudian 

mengembangkannya dengan melihat lima aspek penting dalam setiap gerakan, 

yakni agitasi, pengembangan esprit de corps, pengembangan moral  gerakan,  

pembentukan  ideologi,  dan  pengembangan  taktik operasi.(Herbert 

Blummer,1966) 

Kaum salafi, kalau menggunakan konsep Weber dalam orientasi tindakan, 
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dikategorikan sebagai kelompok yang berorientasi nilai absolut. Artinya, tindakan 

sosial dilakukan untuk merefleksikan dan mengaplikasikan nilai yang dianggap 

absolut.Atau dengan kata lain tindakan sosial itu sebagai wujud kesadaran untuk 

menerapkan nilai guna mencapai kesuksesan atau kebahagiaan hidup. (Graham 

Charles Kinloch1977).  

Tindakan yang dilakukan oleh kaum salafi merupakan refleksi atas nilai-

nilai Islam yang dipercayai bisa mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan, dan 

nilai-nilai itu merupakan bagian dari nilai-nilai kehidupan yang harus dijalankan 

oleh umat Islam. 

Sebagaimana di ketahui, bahwa Islam adalah agama yang 

sempurna,kesempurnaanya telah di nash-kan secara lansung oleh Allah 

Subhanahu wa Ta‟la dalam surat al-Ma‟idah ayat 3, Allah Azza wa Jalla 

berfirman. 

ٓ حمطش  ُ����د٠ٕخ فّ ظٟ ٚسم١ض ٌى ١ىُ ٔعّ ٚأطّّض عٍ ٕىُ  وٍّض ٌىُ د٠ َ أ ٛ ١ حٌ

ُ  فٟ ِخّقش غ١ش ِظـخٔ  �ػُ ف����غفٛس سك١
”Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 
Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi 
agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa 
sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (Q.S. al-Maidah:3). 
 
 
Penyempurnaan Islam ini terjadi, sebagaimana riwayat menjelaskan, 

ketika Rasulallah Ṣallallahu „alaihi wa sallam sedang melakukan salah satu rukun 

haji,yaitu wukuf di Arofah. Ketika beliau sedang berkotbah , di sampaikan kepada 

para sahabatnya sebuah pertanyaan ”Bukankah aku telahmenyampaikan?” 

Serempak para sahabat menyatakan ”Benar engkau telah menyampaikan semua 

perkara yang telah di wahyukan oleh Allah ke padamu” Ketika mendengar 
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jawaban tersebut dari para sahabat, beliaupun mengangkat tanganya yangmulia ke 

langit, seraya berucap, “Ya.. Allah, persaksikanlah”. 

Setelah mengucapkan kalimat ini beliau mengarahkan tangannya ke  pada 

sahabat. Ini menjukan bahwa beliau Ṣallallahu „alaihi wa sallam telah 

menyampaikan semua perkara agama sekecil dan seringan-ringanya sampai 

perkara yang terbesar. Semuanya di sampaikan tidak ada yang di sembunyikan 

atau yang belum tersampaikan. Semua sudah di ajarkan dan dicontohkan oleh 

beliau dengan sebaik-baik suri tauladan. Termasuk di dalamnya adalah masalah 

pendidikan dan metode mendidik.    

Berkembangnya ajaran Islam hingga menyebar keseluruh penjuru dunia, 

dan berjalanya waktu yang cukup lama, dan pengaruh dari modernisasi, fakta 

sejarah membuktikan telah terjadinya penyimpangan, penambahan, dan 

penguragan dalam agama, Maka munculah gerakan pemurnian Islam (Purifikasi), 

atau gerakan mengembalikan Islam sebagaimana ajaran semula (RevivaliṢ, atau 

mengembalikan ajaran Islam ke generasi awal (Salafi).  

Istilah puritanisme berasal dari konteks sejarah gereja Nasrani. Dalam 

khazanah Islam sebenarnya terdapat istilah-istilah yang menunjukkan kepada 

fenomena yang kurang lebih sama. Secara harfiah purification itu berarti 

pemurnian atau tasfiyyah dalam Bahasa Arab. Demikian juga tahdiis   yang secara 

harfiah berarti pembaharuan, sebenarnya mempunyai konotasi negatif sebagai 

pembaharuan yang menimbulkan bid'ah. Sehingga biasanya disebut dengan tajdid 

atau islah. Islah artinya ialah gerakan yang berusaha untuk memperbaiki kondisi 

umat yang lemah akibat tradisi, praktik, dan kepercayaan yang salah. Term islah 

itu diambil dari sabda Nabi Muhammad Saw:  “Islam itu pada awalnya asing, 
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nanti akan kembali menjadi asing. Berbahagialah mereka yang dianggap asing, 

yaitu yang mengadakan islah terhadap apa yang telah dirusak oleh manusia”. Dari 

sini islah digunakan untuk menyebut gerakan purifikasi. (Issa J. Boulatta,1990). 

Istilah lain yang digunakan untuk menyebut gerakan semacam itu ialah gerakan 

salaf yang secara harfiah berarti “lampau”.  Maknanya ialah suatu gerakan yang 

mencoba mengembalikan kondisi Islam seperti pada masa generasi salaf 

(lampau), ketika Islam masih murni dan belum bercampur dengan konsep-konsep 

teologi asing.  

Salafi Artinya suatu gerakan yang mencoba mengembalikan kondisi Islam 

seperti masa generasi salaf, ketika umat Islam masih murni belum bercampur 

dengan konsep-konsep teologi asing. Singkatnya, gerakan purifikasi Islam 

merupakan gerakan pemurnian Islam untuk mengembalikan praktik Islam dari 

penyimpangan dan pengaruh asing di luar Islam. (James L. Peacock.1978).  

Hal ini didasarkan pada pengamatan historis bahwa timbulnya berbagai 

aliran pemikiran pasca generasi salaf, khususnya teologi dan falsafah, 

menyebabkan kehancuran Islam. Untuk menghindari kehancuran itu, umat harus 

kembali ke masa salaf, karena Nabi mengatakan, “Sebaik-baik kurun ialah di 

mana aku hidup, setelah itu kurun sesudahnya, dan sesudahnya”. (Syafiq A. 

Mughni, 2001).  

Gerakan purifikasi dalam sejarah pemikiran dan gerakan Islam telah 

memberikan sumbangan signifikan baik dalam proses reorientasi 

pahamkeagamaan maupun dinamisasi Islam. Sebab biasanya gerakan purifikasi 

mengandung ma‟na usaha agar agama menjadi fungsional dalam sebuah 

masyarakat yang mengalami kebekuan sebagai akibat jangka panjang dari sikap 
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akomodasi kultural dan ketimpangan politik. (Amin Abdullah, 2000). 

Gerakan purifikasi Islam selanjutnya menyebar ke berbagai kawasan 

muslim di dunia dengan bermacam orientasi ideologis. Pada pertengahan abad ke-

20 wacana dan gerakan purifikasi semakin menguat bersamaan dengan kekalutan 

umat Islam dalam menghadapi penetrasi budaya Barat, atas nama modernitas. 

Umat Islam berusaha mempertemukan apa yang disebut dengan al-ashalah wa al-

mu‟asyarah. Menurut Boullata, dilema itu membelah umat menjadi tiga 

kelompok. Pertama, mereka yang menganggap ajaran Islam dan warisan Islam 

harus dirumuskan dan diubah kembali secara menyeluruh sehingga kompatibel 

dengan modernitas. Kedua, kelompok yang mereformasi sebagian tradisi Islam 

sesuai dengan keperluan modernitas. Ketiga, kelompok yang meyakini tradisi 

Islam merupakan satu-satunya elemen untuk membenahi kemunduran umat Islam. 

Mereka tidak ingin mentransformasi dan mereformasi tradisi Islam tetapi lebih 

ingin menyesuaikan dengan apa yang dianggapnya sebagai sumber-sumber Islam 

otentik. (James L. Peacock .1978). Robert D. Lee melihat aspek doktrinal Islam 

bukan sebagai faktor dominan yang mendorong munculnya purifikasi Islam. Ia 

melihat gerakan purifikasi lebih dipengaruhi oleh faktor sosio-politik umat Islam. 

Kebutuhan penemuan kembali Islam merupakan jawaban atas kegagalan 

developmentalisme, liberalisme dan modernisme. Kelompok-kelompok yang 

menolak ketiga isme itu berpegang pada konsep al-Ashalah (otentik) untuk 

pemurnian cenderung diartikan sebagai usaha mendirikan pemerintahan dan 

masyarakat Islam. Di kalangan pengamat menyimpulkan ide dan gerakan 

keotentikan telah disinonimkan dengan reaksionisme dan fanatisme. Bagi Lee 

pemikiran otentik memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, pemikiran 
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otentik dimulai dengan pemahaman diri sebagai sesuatu yang unik. Kedua, 

aktivitas manusia melahirkan kondisi-kondisi yang khusus dan menjadi landasan 

bagi pembentukan sejarah mereka sendiri.  Ketiga, Buku ini merupakan rekaman 

Boullata atas konferensi para intelektual Arab yang bertajuk Mu‟tamar al-Aṣalah 

wa al-Tajdid fi al-Thaqafah al-„Arabiyyah al-Mu‟ashirah, pada tanggal 4-11 

Oktober 1971 di Kairo.  

Pemikiran otentik melahirkan perlawanan terhadap kemodernan dan 

tradisi.  Keempat, gagasan otentik bisa melahirkan invidualitas radikal, 

subyektivisme kognitif dan relativitas nilai. (Robert D.Lee, 2000).  

Menurut Riaz Hassan, bila dikaitkan dengan modernisasi purifikasi dapat 

dima‟nai dalam dua pengertian, umum dan khusus. Dalam arti umum pemurnian 

agama pada dasarnya berlawanan dengan sinkretisme. Ini adalah pembebasan 

unsur-unsur keagamaan (kepercayaan, upacara, struktur) yang berasal dari tradisi 

agama selain tradisi agamanya sendiri. Pemurnian berarti pembedaan tradisi-

tradisi keagamaan pada tingkat personal, sehingga gaya hidup keagamaan 

seseorang mencerminkan satu tradisi tunggal. Menjadi modern berarti memahami 

secara mendalam tentang struktur agamanya sendiri dan menjauhkannya dari 

tradisi agama lain. Dalam arti khusus, purifikasi berarti pembersihan atau 

pemisahan ajaran agama dengan tradisi lokal (agama rakyat). Maka menjadi 

modern berarti mempraktekkan ajaran agama dengan pandangan pandangan 

ilmiah dan rasional tanpa disertai dengan ajaran-ajaran magi. (Riaz Hassan,1985).  

 Adapun Azyumardi Azra memandang bahwa wacana dan gerakan 

purifikasi Islam didorong oleh tiga faktor, yaitu: pertama, semakin meluasnya 

wilayah-wilayah Muslim sehingga membuka ruang perjumpaan yang lebih besar 
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bagi Islam dengan tradisi keagamaan, kultural, dan sosial lokal.  

Kedua, meningkatnya skisma di antara kaum muslim dengan melibatkan 

para sahabat sejak masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, sampai Ali bin 

Abi Thalib, yang pada gilirannya memunculkan aliran-aliran dan kelompok 

teologis-politis seperti Khawarij, Syiah, dan Mu‟tazilah.  

Ketiga, adanya cycle of crisis di kalangan kaum Muslim yang berimplikasi 

pada kemunduran Islam yang ditandai dengan krisis politik, kepemimpinan, 

sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Pada setiap tahap kemunduran akan 

muncul gerakan kebangkitan untuk menujukkan otentisitas Islam. (Azyumardi 

Azra,2002).  

Bagaimana sikap pondok pesantren salafi dalam menghadapi modernisasi 

pendidikan? Modernisasi atau inovasi pendidikan pesantren dapat diartikan 

sebagai upaya untuk memecahkan masalah pendidikan pesantren. Atau dengan 

kata lain, inovasi pendidikan pesantren adalah suatu ide, barang, metode yang 

dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok 

orang, baik berupa hasil penemuan (invention) maupun discovery, yang 

digunakan untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah pendidikan 

pesantren. Dalam menanggapi gagasan ini, tampak kalangan pesantren terbelah 

menjadi dua, yaitu pro dan kontra. Adanya kontroversi ini mungkin lebih 

disebabkan pada perbedaan pendapat mereka tentang bagaimana sikap pesantren 

dalam menghadapi era globalisasi. Mereka yang pro mengatakan bahwa 

modernisasi pesantren akan memberi angin segar bagi pesantren. Mereka 

menganggap bahwa banyak sisi positif yang akan diperoleh dengan modernisasi 

pendidikan di pesantren. Di antara sisi positif tersebut adalah sebagai berikut: 
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Sebagai bentuk adaptasi pesantren terhadap perkembangan era globalisasi. Hal ini 

mutlak harus dilakukan agar pesantren tetap eksis sebagai upaya untuk 

memperbaiki kelemahan dalam sistem pendidikan pesantren. Sedangkan bagi 

kalangan pesantren yang tidak setuju dengan gagasan modernisasi berpendapat 

bahwa gagasan tersebut banyak sisi negatifnya, diantaranya adalah: Modernitas 

akan merubah cara pandang lama terhadap dunia dan manusia. 

Terlepas dari polemik tersebut, perbedaan pendapat yang terjadi telah 

mendatangkan sisi positif tersendiri bagi pesantren. Diantara manfaat dari 

perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah: Melahirkan banyak pesantren yang 

bervariasi. Banyak pesantren yang memiliki ciri khas masing-masing. Ini 

memberikan banyak pilihan kepada calon santri dalam menentukan pesantren 

yang sesuai dengan bakat, minat serta cita-citanya. Lahirnya santri yang beraneka 

ragam. Hal ini mengubur paradigma bahwa santri hanya mampu di bidang agama 

saja. Saat ini, banyak sekali santri yang ahli di bidang pengetahuan umum. 

Adapun peran yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan 

Islam disini adalah dalam upaya menemukan pembaharuan dalam sistem 

pendidikan yang meliputi metode pengajaran, baik agama maupun umum yang 

efektif.inovasi dibidang kurikulum,alat-alat pelajaran, guru yang kreatif dan 

penuh dedikasi (kualitas sumber daya manusia), mengembangkan kelembagaan, 

pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana,serta pengembangan bidang 

keilmuan dan keterampilan (Muhaemin, 2003). 

 Karel Steenbrink, menyatakan bahwa keberadaan pendidikan Islam di 

Indonesia cukup variatif. Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa pendidikan Islam 

yang berbasis pada pondok pesentren, diharapkan menjadi “modal” dalam upaya 
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mengintegrasikan ilmu pengetahuan sebagai suatu paradigma didaktik-

metodologis.  

Pengembangan keilmuan yang integral (interdisipliner) akan mampu 

manjawab kesan dikotimis dalam lembaga pendidikan Islam selama 

iniberkembang. Tetapi sayangnya pendidikan model ini belum ditindak lanjuti 

dandievaluasi efiktitas dan efisiensi prosesnya baik dari kurikulum dan materi, 

metode, pengajar, waktu pelaksanaan dan organisasi. (Karel Steenbink 1994).  

Dari paparan diatas dapat dibuat kerangka teori sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Teori 
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